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1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 

1.1. Studiju programmas īsa anotācija 
 

Akreditējamā studiju programma psiholoģijā ir licencēta 2009. gada 10. augustā  

(licences nr. 04053-48) licencēšanas termiņš ir līdz 2012. gada 10. augustam. Programmas 

realizācija ir uzsākta 2009. gada februārī, kad tika imatrikulēts pirmais kurss.  

Akreditācijas procesa laikā būtiskas izmaiņas nav veiktas- programmas saturs un forma 

sakrīt ar licencētās programmas saturu un formu. 

Kāda ir akreditējamās studiju programmas vieta RPIVA psiholoģijas studiju 

programmu kontekstā? 

RPIVA ir senas tradīcijas (kopš 1994. gada) psiholoģijas kā zinātnes 

apakšnozares attīstībā: ir tikušas izveidotas un akreditētas jau 3 daţādas maģistra studiju 

programmas psiholoģijā, vairākkārt ir akreditētas profesionālās un akadēmiskās bakalaura 

programmas psiholoģijā. Šobrīd RPIVA ir akreditēta akadēmiskā bakalaura un profesionālā 

maģistra studiju programma. Kāpēc tika izveidota jauna akadēmiskā maģistra studiju 

programma? 

Kā liecina programmas direktores novērojumi un veiktās aptaujas, ir  studenti, 

kuri vēlas turpināt studēt psiholoģiju, bet viņiem nav mērķa praktizēt kā psihologam, tāpēc šī 

strudiju programma ir domāta studentiem, kuri nevēlas iegūt psihologa kvalifikāciju. 

Programma piedāvā iespēju interesentiem ar bakalaura grādu psiholoģijā vai psihologa, 

psiholoģijas skolotāja kvalifikāciju studēt akadēmiskā studiju programmā 80 KP apjomā, un 

studiju programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds 

psiholoģijā bez kvalifikācijas.  

Studiju programmas izveidi noteica arī sabiedrībā paustā interese, kas tika 

novērota RPIVA Psiholoģijas fakultātes 2008.-2009. gadā veiktajā semināru ciklā „‟Pozitīvā 

psiholoģija un veselība‟‟, ko apmeklēja gandrīz 200 cilvēku. Programmas izveides pamatā 

bija arī  jaunākie pētījumi, kas tika saņemta aprobēti, analizējot pēdējo gadu pētījumus 

psiholoģijā visā pasaulē, kas liecina par psiholoģijas meklējumiem pozitīvās neirozinātnes 

(jaunākie atklājumi ķermeņa bioķīmijā) virzienā, jaunu metoţu attīstībā, pārfokusējot 

akcentu no ciešanu izpētes un labizjūtas jeb dzīves kvalitātes aspektu izpēti. Jaunās pozitīvā 

psiholoģijas studiju programmas Eiropā un pasaulē dod iespēju pievērsties mūsdienu 

sabiedrībai aktuālai tēmai- pozitīvās domāšanas  un  veselības psiholoģijas integrācijai.  

Šobrīd pozitīvo psiholoģiju aktīvi piedāvā studēt vairāk nekā 200 pasaules 

augstākajās mācību izglītības iestādēs (Hein Zegers, pozitīvās psiholoģijas Network 

koordinators Dānijā, http://positivepsychologie.blogspot.com), bet tikai daţās ir izveidota 

maģistra programma šajā apakšnozarē. Tā kā Latvijas zinātņu klasifikatorā nav vēl pozitīvās 

psiholoģijas kā apakšnozare, tad akreditējamā maģistra programma tiek piedāvāta 

http://positivepsychologie.blogspot.com/
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psiholoģijā, bet ar saturu, kurā akcentēta pozitīvā psiholoģijas un veselības psiholoģijas  

jomas.  

Mūsdienu psiholoģijas zinātnes apakšnozarē psiholoģijā pēdējos gados ir ienācis 

ir ieviests jauns saturs - „‟pozitīvā psiholoģija‟‟ (no vārda „pozitīvais‟, angliski well- being). 

Tās aktualitāti noteica 1999. gadā ASV psiholoģijas profesora Martina Seligmana Psihologu 

asociācijas konferencē deklarētais, ka psiholoģijai jāmaina akcenti no traucējumu izpētes uz 

pozitīvās dzīves puses izpēti. Pasaulē sākās kustība par jaunas psiholoģijas nozares attīstību, 

un 2002., 2004.,2006., 2008. gadā Eiropas Savienības daţādās universitātēs (Leičesteras 

universitātē, Milānas universitātē, Bragas universitātē, Rijekas universitātē) tika organizēti 

pirmie  Eiropas Pozitīvā psiholoģijas kongresi.  

 

    1. tabula „‟Pozitīvā psiholoģijas pēdējo gadu attīstības notikumi’’ 

Gads Kongress Norises vieta vai 

organizatori 

Referātu skaits Dalībvalstu 

skaits 

2002. 1. Eiropas 

pozitīvā 

psiholoģijas 

kongress 

Leičesteras 

universitāte 

Lielbritānijā 

51 8 

2004. 2. Eiropas 

pozitīvā 

psiholoģijas 

kongress 

Milānas 

universitāte Itālijā 

102 10 

2006. 3. Eiropas 

pozitīvā 

psiholoģijas 

kongress 

Bragas 

universitāte 

Portugālē 

240 23 

2008. 4. Eiropas 

pozitīvā 

psiholoģijas 

kongress 

Rijekas 

universitāte 

Horvātijā 

483 39 

2009. 

16.-22. jūnijā 

1. Pasaules 

pozitīvā 

psiholoģijas 

kongress 

Pensilvānijas 

universitāte 

Filadelfijā 

6000 72 

2010. 5. Eiropas 

pozitīvā 

psiholoģijas 

kongress 

Kopenhāgenā 

Dānija 

583 42 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) ir aktīvi iesaistījusies jaunā 

psiholoģijas satura psiholoģijas, tas ir, pozitīvās psiholoģijas (the science of well-

being/positive psychology) adaptēšanā Latvijā.  
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1.2. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērķis - apgūt zināšanas un prasmes, lai spētu patstāvīgi 

veikt pētījumu pozitīvā psiholoģijā vai veselības psiholoģijā, kas ļautu akadēmiski orientēto 

studiju procesa sekmīgas apguves rezultātā iegūt sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā 

ar tiesībām pēc izvēles studēt sociālo zinātņu doktorantūrā. 

Studiju programmas uzdevumi: 

1) izprast tādus pozitīvās psiholoģijas galvenos konceptus, kā labizjūta, optimisms, laime, 

pozitīvas emocijas, radošums, savu personības resursu aktivizācija, attīstība u.c.; 

2) veikt mūsdienu pozitīvās psiholoģijas (turpmāk tekstā- PP) pētījumu analīzi, 

salīdzināšanu un integrāciju, veidojot patstāvīgus spriedumus savos pētījumos par aktuālām 

PP tēmām; 

3) kritiski salīdzināt konceptus par personību humānistiskās skolas psiholoģijā (motivācija, 

pašvērtējums, personības attīstība, sasniegumi, pašaktualizācija u.c.) ar PP konceptiem; 

4) izprast un savas profesionālās kompetences ietvaros pielietot (izpētes darbā) iespējamās 

PP izmantojamās un jaunizveidotās novērtēšanas un intervences jeb korekcijas metodes; 

5) izprast veselības psiholoģijas un PP integrāciju, kā arī pielietot praktiski orientētās 

metodes veselības psiholoģijas un PP integrācijas kontekstā,; 

6) prast izveidot mūsdienu psiholoģijas metodoloģijai atbilstošu pētījumu pozitīvā 

psiholoģijā-  ar tās tematiem  saistītajās jomās. 

 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi nav būtiski mainījušies pārskata 

periodā. 
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1.3. Imatrikulācijas noteikumi 
Sociālo zinātņu baklaura grāds psiholoģijā vai psihologa asistenta/psihologa kvalifikācija, 

vai psiholoģijas skolotāja kvalifikācija.  

 

1.4.Studiju procesa ilgums 
 

Studiju programmas ilgums ir 2 gadi un 3 mēneši , 80 KP. 

Pārskata periodā studiju procesa ilgums nav mainījies. 

 

1.5. Studiju procesa īstenošanas vieta 
 

Studiju programma tiek īstenota Rīgā, Imantas 7. līnija nr.1. 

 

1.6. Prasības grāda iegūšanai 
 

Sekmīgi aizstāvēts maģistra darbs psiholoģijā. Maģistra darba saturs ir jāsaista ar 

kāda no studiju programmas piedāvāto moduļu saturu, veicot pētījumu atbilstoši kvalitatīvā 

un kvantitatīvā pētījuma dizainam, izmantojot Latvijā adaptētas un studiju procesā apgūtas 

pozitīvā psiholoģijas metodikas. 

 

1.7. Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā atbilstoši 

vienotai ietvarstruktūrai 

 

Akreditējamā studiju programmas rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā  

atbilst vienotai ietvarstruktūrai, jo atbilst Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 

ietvarstruktūrai, gan ES Mūţizglītības kvalifikāciju ietverstruktūrai (EQF), kas apstiprināts 

darba grupas sēdē Latvijā 2009.gada 25. jūnijā (dokuments „‟Ciklu deskriptori‟‟): 
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                                                                        2. tabula ‘’Programmas atbilstība Ciklu deskriptoriem” 

Kritērijs Maģistrs (EQF 7. līmenis Akreditējamā studiju programma 

Formālie aspekti Maģistra programma uzņem personas ar bakalaura 

grādu. 

Nodrošina, ka kopējais kredītpunktu skaits 1. un 2. 

cikla studijās nav mazāks par 300 ECTS 

kredītpunktiem, maģistra studiju programma var ietvert 

60-120 ECTS kredītpunktus. 

Atbilst. 

 

Atbilst, jo kopā ar akadēmiskā un profesionālā 

bakalaura studijām šīs programmas beigušajiem 

kopējais kredītpunktu skaits iekļausies 

paredzētajā kredītpunktu skaitā, un akreditējamās 

studiju programmas apjoms ir 120 ECTS 

kredītpunktu. 

1. Raksturojums „‟Maģistra kompetences ietver bakalaura kompetences 

un tiek iegūtas zinātnē sakņotās studijās, kuru būtiska 

sastāvdaļa ir pētniecisks darbs un patstāvīgu atziņu un 

secinājumu izdarīšana.‟‟ 

Atbilst, jo ietver bakalaura kompetences, jo 

mācās pēc profesionālā vai akadēmiskā 

bakalaura studijām, kompetences sakņojas 

psiholoģijas zinātnē, būtiska sastāvdaļa ir 

pētniecisks darbs, patstāvīgu secinājumu 

izdarīšana gan moduļu darbos, gan maģistra 

darbā. 

2.Zināšanas un 

izpratne 

‘’Demonstrēt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un 

izpratni, daļa no kurām ir attiecīgās akadēmiskās 

disciplīnas ..avangardā un kuras nodrošina pamatu 

radošai domāšanai vai pētniecībai, tai skaitā darbojoties 

daţādu jomu saskarē.‟‟ 

Atbilst jo programma dod iespēju paplašināt 

zināšanas un izpratni psiholoģijā jaunā jomā, kas 

šobrīd ir zinātnes apakšnozares avangardā. 

Nodrošina pamatu radošai domāšanai un 

pētniecībai, un ir daţādu jomu (psiholoģija, 

psihofizoloģija, ģenētika, māksla, veselība, vides 

ergonomika) saskare. 

3.Spēja pielietot 

zināšanas  

„‟Patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu 

risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku.. darbību..” 

Atbilst, jo saskaņā ar akadēmiskās studiju 

programmas mērķi galvenais studiju mērķis ir 

prast pielietot teoriju, metodes, veikt pētniecisku 

darbību. Tam atbilst vairāki studiju kursi, 

piemēram, „‟izpētes darba metodoloģija 

sociālajās zinātnēs‟‟, „‟Kvalitatīvās un 

kvantitatīvās izpētes metodes‟‟, „‟Pozitīvā 

psiholoģijā izmantoto izpētes metoţu analīze‟‟. 

Maģistra darba uzdevums ir saistīt iegūtās 

zināšanas veselības un pozitīvā psiholoģijā 

izmantot pētnieciskas problēmas risināšanā 

izvēlētajā savas darbības sfērā (skola vai 

uzņēmums, vai vide). 

4. Analīze, 

sintēze, 

novērtēšana  

„‟Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sareţģītas 

zinātniskas.. problēmas, 

..integrēt daţādu jomu zināšanas, 

..dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 

pētniecības..metoţu attīstībā..” 

Atbilst, jo tiek veidotas prasmes formulēt un 

kritiski analizēt sareţģītas zinātniskās problēmas, 

kas ir inovatīvas šobrīd psiholoģijā- pozitīvas 

domāšanas pašvadības problēmas, vides un 

veselības saistību ar labizjūtas attīstību 

sabiedrībā, konkrētā mikrovidē. Programmas 

studenti un docētāji  pirmo reizi Latvijas 

psiholoģijas vēsturē adaptē jaunas metodes 

pozitīvā psiholoģijas izpētē.  

5. Komunikācija „‟..diskutēt par savas akadēmiskā disciplīnas jomas 

aspektiem..‟‟ 

Atbilst, jo visu nodarbību pamatā ir ne tikai 

lekcijas, bet diskusijas par pozitīvā psiholoģijas 

un veselības aspektiem. 

6. Citas 

vispārējās 

prasmes 

„‟.. veikt pētniecisku.. sareţģītos un neprognozējamos 

apstākļos, un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot 

jaunas pieejas.. 

..veikt inovācijas attiecīgajā akadēmiskajā disciplīnā.‟‟ 

Atbilst, jo programmas apguves process paredz 

veikt inovatīvus pētījumus un jaunievedumus 

psiholoģijā gan no metoţu aprobācijas viedokļa, 

gan no tematu un tēmu noformulēšanas aspekta, 

gan no iegūto rezultātu attiecināšanas uz esošo 

problēmsituāciju aspekta. 

 

Secinājums- akreditējamā studiju programma atbilst vienotai ietvarstruktūrai. 
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2. Studiju programmas organizācija 

2.1. Studiju programmas struktūras maiņa akreditācijas periodā 
 

Akreditācijas periodā studiju programmas struktūra nav mainījusies pārskata 

periodā..  

Studiju programmu tiek realizēta 2,3 gados jeb 4 semestros ar kopējo kredītpunktu skaitu 80 

KP jeb 120 ECTS.  

Studiju programmas saturs ir sakārtots vairākos moduļos, kas arī veido programmas 

struktūru. Studiju moduļu nosaukumu un satura izveides pamatā ir paraugs, kas izmantots, 

vadoties pēc RPIVA Erasmus sadarbības partneraugstskolas Austrumlondonas universitātes 

Psiholoģijas nodaļā realizēta līdzīga satura studiju programmas, ko veidojusi pozitīvās 

psiholoģijas izglītības standarta Eiropā izveidotāja Ilona Bonivella. Programmas forma un 

saturs atbilst LR Akadēmiskās izglītības standartam un citu līdzīgu studiju programmu ES 

saturam un formai. 

  3.tabula ‘’Studiju satura organizācija pa moduļiem’’ 
 

Moduļa nosaukums Kredītpunkti  

1.modulis „‟Pozitīvā psiholoģijas 

teorijas’’ 

11 KP 

2.modulis „‟ Pozitīvā psiholoģijas  

izpētes metodes’’ 

9 KP 

3.modulis „‟ Pozitīvā psiholoģijas 

lietišķās metodes’’ 

16 KP 

4.modulis „‟ Pozitīvā psiholoģijas 

specifiskie aspekti’’ 

14 KP 

5. modulis ‘’Kvalifikācijas celšanas 

modulis- meistarklases ‘’ 

 

10 KP 

Maģistra darbs 20 KP 

Kredīpunkti kopā  80 KP 
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2.2. Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 

uzdevumiem 

 
Studiju plāns izveidots atbilstoši moduļu sistēmas principam - moduļu sistēmas 

sīkāks apraksts jeb izvērsums apakštematos. Studiju programma paredzēta 2,3 gadiem jeb 80 

kredītpunktu apjomā, kas sadalīti pa semestriem. (Skat. sīkāk aprakstītu pēc RPIVA 

apstiprinātas shēmas studiju plāna paraugu 7. pielikumā!) 

Studiju programmas plāns atbilst programmas minētajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas stratēģiskajiem mērķiem un 

uzdevumiem.  

4. tabula ‘’ Izvērtējums par studiju programmas plāna atbilstību RPIVA mērķiem un uzdevumiem” 

Pazīme no RPIVA stratēģijas Akreditējamās programmas plāns Izvērtējums 

1. „..nodrošināt iespēju 

studentiem iegūt augstāko 

profesionālo vai akadēmisko 

izglītību pedagoģijas, 

psiholoģijas... jomā..‟‟ 

Piedāvā iegūt akadēmisku izglītību 

psiholoģijā. 

Atbilst. 

2. „Akadēmijā var apgūt 

pamatstudiju un augstākā 

līmeņa studiju (maģistra un 

doktora), kā arī mūţizglītības 

programmas.” 

Piedāvā apgūt maģistra studiju programmu. Atbilst. 

3. Akadēmijas filozofija: 

 „..Atvērtība un 

tolerance.  

 Zinātnisko pētījumu, 

teorētisko studiju un 

prakses integrācija.  

 Akadēmijas darbības 

internacionalizācija.  

 Studējošo līdzdalība 

studiju programmu 

pilnveidē.. 

Mūsdienīgu informācijas 

tehnoloģiju ieviešana un 

izmantošana..” 

Studiju programma pauž atvērtību 

jaunajam, inovatīvajam, mainīgajam, plāns 

paredz arī moduļu sistēmu, kura ir mainīga 

sadaļa- ‘’meistarklases’’; 

Studiju plāna realizācijā piedalās 

starptautiskie partneri- vairākus kursus 

lasījuši Leipcigas universitātes un citu 

partneru augstskolas viesprofesori un 

lektori (M.Štuks, I.Boniwella, I.Brdar, 

N.Popovičs, T.Knolls) Erasmus un 

līgumdarbu sistēmā.  

Studiju programma paredz mūsdienu 

tehnoloģiju ieviešanu, izmantojot inovatīvas 

pētniecības metodes pozitīvā psiholoģijā. 

Atbilst, jo piedāvā gan 

atvērtu inovācijām saturu, 

gan teorētiskās studijas, 

kas saistītas ar izpētes 

rezultātu praktisku 

lietderību zinātnes 

apakšnozarei. 

Atbilst, jo ir starptautiskas 

aktivitātes šīs programmas 

satura nodrošinājumā. 

Studenti piedalās 

programmas izvērtējumā. 

Ir mūsdienīgu izpētes 

metožu izmantojums. 

 4. Stratēģiskie mērķi:   

„..nodrošināt 

akadēmijas 

nepārtrauktu attīstību 

radošā darbībā;  

 nodrošināt augstu 

Studiju programma paredz radošas 

programmas apguvi, jo pieteiktais 

programmas saturs ir radoši izveidots un 

inovatīvs; 

Tiek nodrošināta augsta studiju kvalitāte, jo 

Atbilst, jo tiek izmantotas 

inovatīvas metodikas un 

tehnoloģijas, kā APA un 

citas datu bāzes, ko var 

atrast uz visiem RPIVA 
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studiju kvalitāti, 

mērķtiecīgi pilnveidojot 

studiju procesa 

saturisko, metodisko un 

materiāli tehnisko 

nodrošinājumu.” 

 

ir nodrošināts jauns saturs, kas atbilst 

mūsdienu zinātnes sasniegumu aprobācijai, 

ir mūsdienīgas izpētes metodes, metodiskie 

materiāli, ko nodrošina RPIVA 

Psiholoģiskās izpētes institūtā aprobētā 

tehnoloģijas, kas tiek izmantotas studiju 

programmas realizēšanā.  

datoriem, jo visa IT sistēma 

ir pieslēgta RPIVA. 

Serverim. 

Ir inovatīvas tehnoloģijas, 

kā Bio-feedback tehnika, ko 

izmanto vairākos studiju 

kursos (‘’Pozitīvās 

domāšanas 

neiropsiholoģiskie 

aspekti’’, ‘’Personības 

resursu izpēte un darbs ar 

sevi’’). 

5. Studiju process un 

mūžizglītība 

* „Profesionālo un 

akadēmisko studiju 

programmu.. izstrāde un 

ieviešana.. 

* Mūsdienīgu informācijas 

tehnoloģiju izmantošana 

studiju procesā, organizācijā 

un efektivitātes 

paaugstināšanā.. 

* ..docētāju akadēmiskās 

mobilitātes veicināšana.. 

* Inovatīvu un radošu ideju 

attīstība akadēmijas studiju 

darbā..” 

 

Piedāvā akadēmiskās studijas. 

 

 

 

Izmanto vairākas jaunas metodikas, kas līdz 

šim nav bijušas zinātnē Latvijā, ir 

aparatūras izmantošana, kas atbilst 

mūsdienu tehnoloģijām. 

 

Ir  docētāju mobilitāte. 

Ir radošas idejas un inovāciju attīstības 

iespēja. 

Atbilst. 

 

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 

Studiju programmas iekšējā kvalitāte tiek vērtēta no vairākiem aspektiem:  

1) studentu aptaujas- reizi semestrī, 

2) docētāju darba analīze- reizi gadā, 

3) studiju satura atbilstība jaunākajām zinātnes attīstības tendencēm- reizi gadā, 

4) studiju satura un formas atbilstība normatīvajiem aktiem- izvērtējums ikgadējos 

pašvērtējuma ziņojumos Sociālo zinātņu fakultātes Domē, Studiju padomē un Senātā. 
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3. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

3.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

 
Studiju programmas realizācijā tiek izmantota moduļu apguves forma- viss 

studiju saturs sakārtots moduļos, katrs modulis sīkāk ir atklāts ar studiju kursa saturu, 

mērķiem, uzdevumiem un prasībām konkrētā studiju kursa apguvei. Visi studiju kursi 

kopējās moduļu apguves sistēmā paredz vairākas studiju metodes un formas: lekcijas, 

patstāvīgās studijas, projekta darbus, prezentācijas (verbālās un vizuālās), daţi studiju kursi 

(modulī nr. 3 „‟Pozitīvā psiholoģijas izpētes lietišķās metodes‟‟) paredz laboratorijas darbus- 

darbu ar psihofizioloģiskajiem mērījumiem, izmantojot Psiholoģijas Pētniecības institūta 

aparatūru un tehnoloģijas. Patstāvīgo darbu apguve paredz literatūras analīzi, zinātniskās 

analīzes kopsavilkumu izveidi esejas vai referāta formātā. Prezentācijas kontaktnodarbību 

laikā paredz arī diskusijas, grupu darbu un individuālo sasniegumu „‟portfolio‟‟ metodi. 

 

3.2. Studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metoţu izvēles 

pamatojums un rezultātu analīze) 

 

Tālāk tiks aprakstīti iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas 

un kārtība, izmantojot moduļu apraksta sistēmu, tas ir, vērtēšanas kritēriji un sagaidāmie 

rezultāti tiks aprakstīti par katru moduli atsevišķi (skat.9. pielikumā!). Kopumā studentu 

darbs un ieguldījums studiju satura apguvē tiek vērtēts pēc sistēmas- 1) vai ir izpildīts studiju 

moduļa mērķis, kas saistīts ar studiju programmas mērķi un uzdevumiem, 2) vai ir sasniegti 

studiju kursa uzdevumi, 3) vai ir saņemts sekmīgs novērtējums par noslēguma darbu.  

Kā piemērs tālāk seko 1. moduļa apraksts. Pilnībā visu moduļu vērtēšanas 

apraksts ir 9. pielikumā. 

Piemērs par moduļa satura novērtēšanu: 

 
 I.MODULIS: Pozitīvā  psiholoģijas teorijas 

1. moduļa vispārīgs apraksts:  

1.moduļa saturs: pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture, psiholoģiski subjektīvā labizjūta un 

tās daţādie modeļi, personības resursu jeb personības labizjūtas teorijas, laimes, optimisma, 

optimālās pieredzes teorijas, pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie apsekti. 
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5. tabula ‘’1. moduļa mērķa un vērtēšanas kritēriju apraksts’’ 

Mērķis Vērtēšanas kritēriji Noslēguma darbs 

Izveidojusies izpratne par pozitīvā 

psiholoģijas teorētisko modeli un 

prasme patstāvīgi izveidot 

pētniecisku projektu (moduļa 

studiju darbs un tālāk maģistra 

darbs), salīdzinot, analizējot 

daţādas mūsdienu psiholoģijas 

pieejas par subjektīvo un personības 

labizjūtu, optimismu, laimes izjūtu, 

apmierinātību ar dzīvi un citiem 

aspektiem, kas pozitīvā psiholoģijas 

kontekstā ir pārstāvēts mūsdienu 

psiholoģijā. 

1) atrasto pētījumu par 

apmierinātības ar dzīvi un labizjūtas 

fenomenu skaits (no5-25), 2) 

jaunāko (pēdējie 3 gadi) pētījumu 

analīzes apjoms un kritiska 

izvērtējuma prasme par pašcieņu, 

optimismu, optimālo pieredzi, 

krīzes intervences metodēm, 

pozitīvo novecošanos, personības 

resursiem u.c. ar pozitīvā 

psiholoģiju saistāmiem tematiem, 

3) pozitīvā psiholoģijas 

pašizveidoto un citu autoru 

izveidoto teorētisko modeļu 

variantu kritiska izvērtējuma 

prasme, 

4) pozitīvā psiholoģijas un citu 

zinātnes nozaru integrācijas 

piemēru analīzes oriģinalitāte 

paneļdiskusijā, 

5) esejas jeb moduļa apguves 

studiju darba kvalitāte 

(strukturētība, citātu pamatotība, 

oriģinalitāte domas pasniegšanā, 

kritiskums analīzē, spējā salīdzināt 

un integrēt idejas, prezentācijas 

stils, izmantotās literatūras 

kvalitāte, teksta korektums un 

eseja jeb  moduļa darbs (50%), 

piedalīšanās diskusijās nodarbību 

laikā – 50 % 

Eseja jeb moduļa darbs- 2,500 

vārdu, temata izvēle atbilstoši kādai 

lekciju tēmai. 

Diskusijas jautājumi: 1. Pozitīvo 

emociju un humora aspektu 

novērtējums pēc dokumentētajiem 

pētījumiem. 2. Subjektīvās 

labizjūtas aspektu kritisks 

salīdzinājums pēc savāktajiem 

pētījumiem. 3. Diskusijas pieraksts 

par pašefektivitātes nozīmi, lai 

atraisītu sevī spēju dzīvot 

apmierinātu un piepildītu dzīvi. 4. 

Diskusija par problēmu, kas 

cilvēkus motivē un kā to ietekmē 

viņu pašnoteikšanās (pašvadība, 

pašdefinēšana), izmantojot 

materiālu par pašdeterminējošajām 

teorijām. 

 

Kas jāzina - pēc 1. moduļa apguves ir jāzina: I. izpratne, kā pielietot nākotnē, attīstībā 

pozitīvās psiholoģijas teorētiskos moduļus, kā pozitīvie afekti, hedoniskais un eidemoniskais 

variants labizjūtai, optimālā pieredze, cerība, optimisms, pašcieņa. II. Izpratne par 

galvenajām teorijām un praktiskajiem rezultātiem pasaules mēroga pētījumos par cilvēka 

psiholoģisko motivāciju- dzīves mērķu psiholoģija, rakstura attīstības psiholoģija. Kas var 

traucēt un kas veicināt cilvēku pozitīvo resursu izpausmi.? 

Domāšanas prasmes:  atbilstoši 1. moduļa apguvei: I. Prast diskutēt par 

psiholoģijā ieviestu   jēdzienu „‟pozitīvais‟‟ un „‟pozitīvā psiholoģija‟‟, kas ir un 

kas nav pozitīvs?, kā šo terminu adaptēt psiholoģijas kontekstā, II. Prast 

salīdzināt, novērtēt daţādas pieejas, kas apraksta labizjūtas (well-being ) jēdzienu, 

III. Prast integrēt dzirdēto lekcijās un lasīto, lai salīdzinātu daţādās pieejas.  
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Pētnieciskās prasmes  atbilstoši 1. moduļa apguvei: I. Attīstīt kompetenci un 

kritiski novērtēt daţādus zinātniskos rakstus jeb publikācijas par attiecīgo tematu, 

II. Pielietot statistiskās rezultātu apstrādes metodes. 

Vispārīgās prasmes (dzīvei un darbam) atbilstoši 1. moduļa apguvei: I. Attīstīt 

savu motivāciju studijām, prasmi organizēt sevi darbam un studijām. 

Lekciju plānojums pusgadam: 

 

Maģistra darbs- 20 KP  

 Studenti izvēlas tematus brīvprātīgi, ņemot vērā programmas docētāju piedāvāto 

tematu blokus un izveido, un aizstāv maģistra darbu atbilstoši RPIVA apstiprinātajiem 

noteikumiem par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanas noteikumiem. 

Maģistra darba mērķis ir ļaut izpaust, demonstrēt savas zināšanas un prasmes 

pozitīvās psiholoģijas un ar to saistīto jomu integrācijā teorētiski un praktiski, izveidojot tādu 

maģistra darbu, kas atbilst mūsdienu pozitīvās psiholoģijas metodoloģijas un zinātniskā 

raksta izveides prasībām.  

Maģistra darba rezultāts tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

1) prasme integrēt vienotā izpētes darbā (zinātnisks raksts/ maģistra darbs) studijās apgūtās 

teorijas un metodikas, pozitīvā psiholoģijas metodoloģiju, 

2) prasme noformulēt mūsdienīgi aktuālu tematu par pozitīvā psiholoģijas konceptu 

(konceptiem) jeb atslēgvārdiem,  

3) prasme saistīt izvēlēto tematu ar noteiktiem atslēgvārdiem, dizaina izvēli, metodikām, 

pētījuma kontekstu un jēgu, 

4) prasme izveidot pētījuma projektu un to prezentēt priekšaizstāvēšanā, 

5) prasme patstāvīgi izveidot savu publikāciju atbilstoši zinātniskā raksta noformēšanas  

prasībām, 

6) prasme uzstāties studentu vai citā zinātniskā konferencē ar prezentāciju. 
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3.3. Ar studiju darbu saistītā akadēmiskā personāla un studentu 

pētnieciskā darbība 
 

Vairāki studiju programmas docētāji (G.Svence, A.Dudkina, M.Štuks, 

V.Perepjolkina, D. Voita, G.Jākobsone, D.Markus)  ir iesaistījušies ar akreditējāmās studiju 

programmas saturu saistītos pētnieciskajos darbos, piemēram, G.Svence ar referātiem, kā arī 

četri RPIVA Psiholoģijas fakultātes studenti kā dalībnieki piedalījās 4. Eiropas Pozitīvā 

psiholoģijas kongresā Horvātijā 2008. gadā.  

2007. gadā RPIVA Psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas pētniecības institūtam  

tika  piešķirts grants „‟Pozitīvā psiholoģijas mūsdienu pētījumu metaanalīze‟‟, kā arī ir 

zinātniski adaptētas vairākas metodikas („‟Dīnera optimisma/pesimisma skala‟‟, 

„‟Neugartena apmierinātības ar dzīvi skala‟‟, „‟Rifas personības labizjūtas tests‟‟ u.c.). 

Psiholoģijas fakultātes studenti un docētāji laika posmā no 2004.-2009. gadam ir veikuši 

vairāk nekā 32 pētījumus par tēmām, kas saistās ar akreditējamās maģistra programmas 

satura aspektiem- apmierinātība ar dzīvi, subjektīvā dzīves labizjūta, optimisms, dzīves 

kvalitāte u.c. Sīkāka studentu un docētāju pētniecisko darbu saraksts, kas saistīts ar studiju 

programmas satura apguvi, apskatāms Sociālo zinātņu fakultātes lietvedībā vai pie 

programmas direktores. 

Tā kā pozitīvā psiholoģija saturiski atspoguļo arī veselības psiholoģijas 

tematus (tos pēta Eiropā jau kopš 70. gadiem Pasaules veselības organizācijā), 

tad akreditējamās studiju programmas saturā ir otrs saturiskais akcents- 

veselības psiholoģija. Tās iekļaušanas    zinātniski pētnieciskais pamats ir 

RPIVA Psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas pētniecības institūtā veiktie 

pētījumi ar psihofizioloģijas procesu un stāvokļu mērierīci BIOFEEDBACK 

(bioloģiskās atgriezeniskās saite), kuras vienas no apakšprogrammām ir 

pozitīvās intervences jeb izmaiņu programma. To izmanto lektore Viktorija 

Perepjolkina, strādājot ar studentiem modulī nr.3 „‟Pozitīvās psiholoģijas 

lietišķās pētījumu metodes‟‟ (sīkāks apraksts par tehnoloģijām pieejams šajā 

institūtā). Veselības tematisko saturu programmā nodrošina profesors no 

Leipcigas universitātes Markuss Štuks un RPIVA asociētā profesore Daina 

Voita, kuri izveidojuši autorprogrammas. M.Štuks veicis pētījumus pozitīvajā 

neirozinātnē, izstrādājot habilitācijas darbu Leipcigas universitātes Lietišķās 

psiholoģijas institūtā „‟Development and empiric examination of an 

intervention programme under the use of Yoga and Biodanza for teachers‟ 

occupational stress”, izpētot jautājumus par daţādu vingrinājumu ietekmi uz 

ķermeņa bioķīmiskajām norisēm.  
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4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 
 

4.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 

6. tabula ‘’Studiju programmas atbilstība akadēmiskās augstākās  izglītības standartam’’ 

 

Latvijas Ministru kabineta noteikumu Nr.2 prasības 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu 

 

 

Maģistra studiju programma psiholoģijā 

Saturā ietverta attiecīgās zinātņu nozares teorētisko 

atziņu izpēte, (ne mazāk kā 30 KP) 

Modulis Nr.1 „Pozitīvā psiholoģijas teorijas” (10- KP) 

Modulis Nr.2  „Pozitīvā psiholoģijas izpētes 

metodes”(9 KP) 

Modulis Nr.4 „Pozitīvā psiholoģijas specifiskie 

aspekti” (13 KP) 

 Kopā: 32 KP 

Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares jomas 

aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 KP) 

Modulis Nr.3 „Pozitīvās psiholoģijas lietišķās metodes 

praksē”(13 KP) 

Modulis Nr.5 „Kvalifikācijas celšanas modulis-

meistarklases” (15 KP) 

 Kopā: 28  KP 

Maģistra darba izstrāde ( ne mazāk kā 20 KP) Maģistra darbs 20 KP 

 Kopā 80 KP 

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu 

iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšana 

izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā. 

 Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo 

sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības 

darbībai. 

 Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir 

veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un 

pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas 

problēmas risināšanai. 

 Maģistra studiju programmas apjoms ir 

80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 

20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir 

pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai 

apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus 

zinātniskus secinājumus. 

 

Akreditējamā maģistra programmas 1., 2.,4.moduļa  

mērķi un uzdevumi atbilst šiem noteikumiem- akcents 

uz pētniecību. 

 

 

Atbilst pēc moduļu mērķu un uzdevumu apraksta, un 

katrs modulis beidzas ar izpētes darbu. 

 

 

Atbilst pēc moduļu mērķu, uzdevumu un vērtēšanas 

kritēriju apraksta, jo studenti risinās konkrētu 

pētniecisku problēmu. 

 

 

Atbilst pēc maģistra darba mērķu un uzdevumu 

apraksta. Maģistra darbs būs izvēlētajā zinātņu nozarē – 

psiholoģijā, apakšnozare „‟pozitīvā psiholoģija‟‟ vai 

„‟veselības psiholoģija‟‟, akcents- veidot inovatīvu uz 

jaunievedumiem orientētu pētījumu. 

 

Tā kā akreditējamā studiju programma paredz grādu, nevis kvalifikāciju, uz to tiek attiecināti 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, un, kā tas ir parādīts 6. tabulā,  

programma atbilst šiem noteikumiem. 
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4.2. Darba devēju atzinums par absolventu nodarbinātību nākamajiem 6 

gadiem 
 

Tika aptaujāti potenciālie un esošie darba devēji par šādiem jautājumiem (11. 

tabulā tiek publiskoti tie uzvārdi un iestādes nosaukumi, kuri ir saskaņoti ar darba devēju 

atļauju):  

1) kā jūs vērtējat sava darbinieka karjeras izaugsmes iespējas, ja viņš vai viņa apguvis 

akadēmiskās maģistra programmas „‟Psiholoģija‟‟ saturu, kas orientēts uz pozitīvo 

psiholoģiju un veselības psiholoģiju?  

2) kā jūs vērtējat sava darbinieka iespēju turpināt darbu Jūsu uzņēmumā turpmākos 6 gadus, 

ja viņš vai viņa mācās vai  pabeidz akadēmisku maģistra programmu „‟Psiholoģija‟‟ ar  

saturu, kas orientēts uz pozitīvo psiholoģiju un veselības psiholoģiju?  

Saņemtās atbildes liecina, ka -  

 

7. tabula ‘’Darba devēju atzinumi par savu darbinieku, kuri mācās šajā programmā perspektīvu darbā’’ 

Iestādes 

nosaukums 

Darba devēja vārds, 

uzvārds 

Dotie vērtējumi par darbiniekiem, kas ir 

studiju programmas studenti 

Ugunsdzēsības un 

civilās aizsardzības 

koledţa 

Ugunsdzēsības un civilās 

aizsardzības koledţas 

direktors  Normunds 

Plēgermanis 

 

Iegūtās zināšanas RPIVA akadēmiskā maģistra studiju 

programmā  "Psiholoģija" veiksmīgi pielieto nodarbībās, 

ieviešot novitāti tēmās un ar pozitīvas domāšanas ievirzi 

padziļinot izpratni par  psiholoģiju kopumā. Nozīmīgas ir 

praktiskās nodarbības „Meistarklase”. Apmācāmie ir 

patīkami pārsteigti par šādu jaunu pasniegšanas stilu, 

nodarbības ir kļuvušas atraktīvākas. 

Tā kā ugunsdzēsēju glābēju darbs ir pakļauts 

pastāvīgam riskam, tad pozitīvās psiholoģijas ieviešana 

māca glābējiem spēju  pārvaldīt un izprast savas emocijas, 

lai mazāk tiktu pakļauti negatīvai psiholoģiskai ietekmei. 

Pozitīvā psiholoģija  ir uzskatāma  par veiksmīgu 

aizsardzības mehānismu, kas palīdz atbrīvoties 

emocionālajai enerģijai, kura radusies kādā ārkārtējā  

situācijā.  

Jāatzīmē, ka arī kolektīvā jūtama pozitīvāka 

gaisotne, dažādās sarežģītās  lietās tiek meklēts pozitīvs 

risinājums.  

Studente A.Berjoza  PP studijas ļoti papildina darbu ar klientiem kā koučam, jo 

koučinga pieeja ir tendēta uz tagadni un nākotni, uz klienta 

iespēju un robežu paplašināšanu, uz resursiem, kas jau 

sākotnēji ir cilvēkā. Viens no galvenajiem koučinga 

principiem ir, ka ar cilvēku viss ir kārtībā. Tāpat arī 

pozitīvā psiholoģija. Tā koncentrējas uz visu labo, kas ir 

cilvēkā un padara viņu vēl stiprāku. PP students savā 

praksē var pielietot visas tās pozitīvās metodikas, ko 

piedāvā PP, jo tās nekādā ziņā nekonfliktē ar koučingu, bet 

gan otrādi - papildina. Kā arī students iegūst padziļinātu 

izpratni par well-being, flourishing, savouring, flow, ko 

pielieto, strādājot ar klientiem un uzdodot viņiem 

"mājasdarbus". 

 

  



 21 

Akciju sabiedrība 

„‟CATA‟‟ 

Valdes priekšsēdētājs 

Māris Ozoliņš 

Savas pozitīvās psiholoģijas zināšanas darbiniece pielieto 

darbā saskarsmē ar uzņēmuma darbiniekiem gan 

individuālā līmenī, gan grupas līmenī…attīsta darbinieku 

pozitīvās saskarsmes spējas gan ikdienas saskarsmē, gan 

ģimeniskā saskarsmē, ..veicinot darbinieku spēju 

savaldīties, ētiku, atbildību, pieklājību, toleranci un 

pilsonisko tikumu. Darbs paredzams ilgtermiņā. 

PEDAGOĢISKĀS 

MEISTARĪBAS 

SKOLA 

Izglītības iestādes  

PEDAGOĢISKĀS  

MEISTARĪBAS SKOLA 

direktors Guntis Pelēcis 

 

Mūsu iestādes veiktās aptaujas apkopotie 

dati apliecināja, ka pedagogus šobrīd visvairāk (84%), 

interesē psiholoģijas jautājumi par pozitīvas mikrovides 

radīšanas iespējām izglītības iestādēs jeb kā cīnīties ar 

skolās plaukstošo negatīvismu, nākamais interešu loks – 

veselības psiholoģija (78%), proti, jautājumi par 

emocionālās izdegšanas sindroma mazināšanas iespējām 

un tamlīdzīgi. 

Neilgi pēc šīs, atkārtotās aptaujas veikšanas, lektors 

Kaspars Bikše mūs informēja par to, ka RPIVA ir iespēja 

studēt maģistra studiju programmā "Psiholoģija", kuras 

aktualitāti nosaka 1999. gadā ASV Martina Seligmana 

Psihologu asociācijas konferencē deklarētais, ka 

psiholoģijā ir jāmaina akcenti no traucējumu (noviržu, 

slimību u.tml.) uz pozitīvās dzīves puses izpēti. 

Tā kā pozitīvās psiholoģijas studiju programmas otrais 

saturiskais akcents ir veselības psiholoģija, tad arī tas 

pilnībā atbilda Pedagogu tālākizglītības speciālistu 

veiktajos anketēšanas rezultātos iegūtajiem datiem, 

respektīvi, skolotāju interese par tādiem veselības 

psiholoģijas jautājumiem, kā mazināt emocionāls 

izdegšanas sindromu u.c. 

 

Nodibinājums 

Mārtiņa Fonds 

Nodibinājuma Mārtiņa 

Fonds valdes locekle 

Dace Grinberga 

Savas zināšanas pozitīvajā psiholoģijā Elita Keiša 

nodod tālāk interesentiem rīkojot lekcijas – seminārus „Kā 

rosināt sevi pozitīvai dzīvei”, „Kā rast prieku sevī”, kā arī 

organizējot vasaras psiholoģiskās atveseļošanās nometnes 

bērniem un viņu vecākiem -  „Atklāj sevī prieka un spēka 

avotus”, kur bērniem un vecākiem tiek dota iespēja iepazīt 

sevi, atklāt savus pozitīvos resursus un stiprās puses, lai 

vieglāk būtu pārvarēt slimošanas laiku un atgriezties 

„veselajā dzīvē”. Šīs nometnes ir ļoti pieprasītas un tiek 

rīkotas ne tikai vasaras laikā, bet arī pavasaros un 

rudeņos. 

2010.gada vasarā E.Keiša izveidoja Jēkabpils 

novada Kalna pagastā „Pozitīvo pensionāru klubu”, kur 

aktīvi darbojas radoši un dzīvespriecīgi pensionāri, kas 

savas dzīvesgudrības nodod jaunajai paaudzei – adīšana, 

tamborēšana, ēst gatavošana,utt., un galvenais –Pozitīva 

attieksme pret dzīvi, optimisms, veselīgs dzīvesveids un 

apmierinātība ar dzīvi!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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5. Studiju programmas salīdzinājums ar radniecīgām programmām 

Latvijā un vismaz divām ES 
 

8. tabula ‘’Studiju programmas salīdzinājums ar radniecīgām programmām  ES’’ 

 

Studiju 

program- 

mas ar līdzīgu 

nosaukumu 

realizācijas 

vieta,valsts 

Salīdzinājuma 

ktitērijs- 

studiju ilgums 

Uzņemša- 

nas  

adresāts 

Salīdzinā- 

juma 

kritērijs-

iegūsta- 

mais grāds 

Salīdzinā- 

juma 

kritērijs- 

studiju 

procesa 

organizācija 

Akcenti saturā 

Latvija, RPIVA 2 gadi un 3 

mēneši, 80 KP 

Sociālo 

zinātņu 

bakalauri 

psiholoģijā, 

psiholoģijas 

skolotāji 

Sociālo 

zinātņu 

maģistrs 

psiholoģijā 

6 moduļi un 

maģistra darbs 

Pozitīvā psiholoģija 

un veselības 

psiholoģija 

Latvija, LU 2 gadi, 80 KP Psiholoģijas 

bakalauri 
Sociālo 

zinātņu  

maģistrs 

psiholoģijā 

Studiju kursu 

sakārtojums  

Sociālās izziņas 

psiholoģija, 

kroskulturālā 

psiholoģija 

Lielbritānija, 

University of 

East London 

 

2 gadi, 80 KP 

nepilna laika 

studijām, 1,5 

gadi pilna laika 

studijās 

Sociālo 

zinātņu, 

medicīnas, 

humanitāro 

u.c.zinātņu 

bakalauri 

Maģistra 

grāds 

pozitīvajā 

psiholoģijā 

6 moduļi, to 

skaitā maģistra 

darbs kā 6. 

modulis 

Pozitīvās 

psiholoģijas izpētes 

metodes un 

intervence 

Itālija, Milan 

Faculty of 

Medicine and the 

Launching of 

Master Course in 

Applied Positive 

Psychology  

2 gadi, 80 KP 

nepilna laika 

studijām 

Sociālo 

zinātņu, 

medicīnas, 

humanitāro 

u.c.zinātņu 

bakalauri 

Maģistra 

grāds 

lietišķajā 

pozitīvajā 

psiholoģijā 

6 moduļi Veselības 

psiholoģija un 

pozitīvās 

psiholoģijas 

intervence 

Portugāle, 

Catholic 

University Post-

Graduate 

Programm in 

Positive 

psychology 

1,5 gadi pilna 

un 2 gadi 

nepilna laika 

studijās 

Sociālo 

zinātņu, 

medicīnas, 

humanitāro 

u.c.zinātņu 

bakalauri 

Maģistra 

grāds 

psiholoģijā 

6 moduļi Pozitīvā intervence 

un veselība 

  

Salīdzinot daţādās maģistru studiju programmas, iespējams secināt, ka akreditējamā  

studiju programma ir atbilstoša esošā piedāvājuma nosaukumam un formai, ir tematiski 

aktuāla un novatoriska  Eiropā un pirmo reizi Latvijā, jo: 

1)  programma ir inovatīva, jo šobrīd studiju programmas ar šādu  saturu Eiropā realizē tikai 

ceturto gadu un tikai daţās universitātēs,  

2)  citās Eiropas maģistra studiju programmās psiholoģijā ir moduļu sistēma, kuru saturā 

pārsvarā ir akcents uz pozitīvā psiholoģijas teorijām, veselības psiholoģijas tematiem 
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akadēmiskā līmenī, akcentējot teoriju un pētniecisko prasmju apguvi, tāpēc arī šāda pieeja 

tika izmantota RPIVA  studiju programmas izveidē, 

3) izskatot 309 maģistra studiju programmas psiholoģijā (www.mastersportal.eu avots skatīts 

2009. gada martā), kuras ir pieejamas Eiropas Savienībā, radies secinājums, ka pārsvarā tiek 

piedāvātas tādas maģistra studiju programmas, kurās akcents ir uz akadēmiskajām 

zināšanām, nevis uz profesionālajām, tas sakrīt ar RPIVA piedāvātās studiju programmas 

rezultātu- maģistra grāds psiholoģijā bez psihologa kvalifikācijas, jo interesentus vairāk 

interesē psiholoģija kā akadēmisks izziņas avots, nevis kā kvalifikācijas mērķis, 

4) adresāts visbieţāk ir nevis studenti ar psiholoģijas bakalaura grādu, bet arī citu zinātņu 

nozaru bakalaura grādu guvuši absolventi no daţādām  zinātņu nozarēm, bet akreditējamās 

studiju programmas RPIVA  adresāts ir tikai psiholoģijas bakalauri, psihologa asistenti un 

psiholoģijas skolotāji, jo Latvijā nav viennozīmīga attieksme pret psiholoģijas izglītības 

programmām maģistra līmenī, kamēr nav pieņemts psihologa profesijas likums, kas 

nodefinētu, kas drīkst un kas nedrīkst strādāt par psihologu.  

Licencēšanas procesā 2009. gadā tika ieteikts nepiedāvāt citiem vismaz sociālo zinātņu 

bakalauriem iespēju akadēmiskā līmenī apgūt maģistra programmu „‟Psiholoģija‟‟, kamēr 

nebūs likuma par psihologa darbu- šī brīţa likumdošana Latvijā pieļauj  tiesības strādāt bez 

profesionālās izglītības psiholoģijā, ja ir maģistra grāds, pret ko iebilst asociācijas.  

http://www.mastersportal.eu/
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6. Studējošie 

6.1. Studējošo skaits programmā  
Studējošo skaits uz 2011. gada 14. februāri ir 8 studenti. 

 

6.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 
Pirmajā-  2009./2010studiju gadā uzņēma 10 studentus. 

Ir plānots uzņemt 1. kursu arī 2011. gada septembrī, jo par iespēju studēt šajā 

programmā ir izteikuši interesi šī studiju gada topošie absolventi- psiholoģijas skolotāji. Ir 

bijusi interese no absolvenietm, kuri ir beiguši citas bakalaura studiju programmas.  

 

6.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
Studējošie katru gadu ir aptaujāti gan individuāli sarunu laikā grupā, gan pēc katra 

studiju priekšmeta pabeigšanas, gan kopējā aptaujas tabulā, ko izstrādāja programmas 

direktore (paraugs pielikumā nr.11), gan ir RPIVA kopējā aptauja.  

Tālāk 13. tabulā tiks parādīti rezultāti par studentu aptaujām 2010. gada februārī, 

kas studenti jau bija apguvuši 70 % programmas satura. Tika uzdoti jautājumi: 1) izvērtējiet 

savu iespaidu par katru studiju priekšmetu un pasniedzēju no 1 (ļoti negatīvi) līdz 7 (izcili) , 

2) izvērtējiet brīvā formā studiju programmu kopumā brīvā formā pēc SVID sistēmas (stiprās 

puses, vājās puses, iespējas, draudi). 

 

9. tabula ‘’Programmas vērtējums pēc 2011.g.februārī no studentiem saņemtajām aptaujām- biežāk lietotie 

apzīmējumi un vērtējumi studentu individuālajā aptaujā’’ 

Kritēriji Pasniegšanas 

stils 

Zinātniskais 

līmenis 

Devums personiskajai 

izaugsmei 

1.Docētāju darba 

novērtējums 1-7 

ballu sistēmā 

 

58% docētāju individuālajos novērtējumos novērtēti uz maksimālo balli 

„‟7‟‟(izcili)m īpaši M.Štuks, G.Svence, V.Perepjolkina. 

42% novērtēti uz „‟6‟‟(ļoti labi). 

Citu vērtējumu nav. 

2. Kvalitatīvais 

izvērtējums par 

pasniedzēja 

kompetencēm 

Strukturēti, atbild 

uz jautājumiem, 

emocionāli un 

interesanti, 

atraktivitāte, 

rosina interesēties 

papildus, 

zinātniski, prot 

Ir perfekti 

zinātniski 

sastrukturēti 

materiāli, 

zinātniskos 

pētījumos rosina 

iedziļināties arī 

praktiski, dod 

Rosināja patstāvīgi strādāt ar sevi, 

rosina radīt pašam, apgūt metodes 

praktiski, prasmes kritiski patstāvīgi 

analizēt, priekšstati, kas jādara, lai 

paaugstinātu savu dzīves kvalitāti. 

Esmu kļuvusi labestīgāka, atraisītāka.  

Mainās mani domāšanas ieradumi, 

pēc lekcijām uzlabojas garastāvoklis. 
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teorētiski, bet 

saprotami pamatot 

zinātniskus 

konceptus, 

salīdzināt un 

integrēt. 

Labi izskaidro 

novitātes. 

Kvalitatīvas 

prezentācijas. 

Visi pasniedzēji ir 

pozitīvi, pozitīva 

attieksme no 

visiem. 

neatveramus 

materiālus 

zinātniskā darba 

veikšanai 

patstāvīgi, 

skatījums tiek 

pamatots ar 

zinātniskiem 

pētījumiem, 

prasme pielietot 

teorijas, jēdzienus 

un metodes; radīta 

izpratne par 

ķermeņa, psihes, 

uzvedības saistību 

no pozitīvās 

domāšanas 

viedokļa. 

 

10. tabula „ Studentu biežākie vērtējumi no programmas SVID sistēmas’’ 

Stiprās puses Vājās puses Ieteikumi Draudi 

 

visas programmas 

organizācijā ir jūtama 

kopīga virzība uz 

metodoloģijas izpratni un 

sava praktiskā 

ieguldījuma saistību- no 

teorijas uz reālo dzīvi; 

piedāvā attīstīt 

pētnieciskās prasmes, 

publiski diskutēt, 

aizstāvēt savu 

koncepciju, attīsta 

profesionālās iemaņas 

darbā  ar sevi intervences 

metodēs; ļauj izprast 

prāta un ķermeņa 

saistību, pozitīvo 

domāšanu; ir bibliotēkā 

 

daţos priekšmetos 

varēja būt vairāk 

izdales materiālu (pie 

M.Štuka), izmantot 

arī krievu pētījumus 

par pozitīvo, kā 

interpretēt vairākus 

jēdzienus, validitāti, 

analizēt individuālos 

pētījuma rezultātus ar 

BIOFEDBACK; 

Vienai pasniedzējai- 

sareţģīts 

pasniegšanas veids, 

bet milzīgs 

 

iekļaut uztura 

mācību, stresa vadībā 

arī citu pasniedzēju, 

izdales materiālus arī 

meistarklasēs, stāstīt 

ne tikai par bērniem, 

bet arī par 

pieaugušajiem, dot 

piemērus par 

kvalitatīvajiem  

pētījumiem Latvijā.  

 

 nepietiekamas angļu 

valodas zināšanas, 

kas traucē darbā ar 

datu bāzēm. 

Laika trūkums visu 

izdarīt līdz galam. 
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viss vajadzīgais, ir 

nodrošinājums ar 

metodiskajiem 

līdzekļiem; ir sapratne, kā 

to pielietot arī dzīvē, ir 

daudzpusība; docētāju 

profesionalitāte un 

aizrautība, prot pasniegt 

saistoši, sadarbojas ar 

studentiem, ir inovācijas- 

tematiski, saturiski, kā arī 

formas ziņā, Tā kā 

neesam liela grupa, 

mums katram velta daudz 

uzmanības,  

iespēja klausīties ārzemju 

pasniedzējus (M.Štuks, 

N.Popovičs, I.Kuris, 

T.Knolls, I.Brdar) 

 

zinātniskais līmenis, 

lielas prasības pret 

studentiem, daţbrīd 

pārāk straujš temps. 

 

 

Secinājums par studentu viedokli- gandrīz visi vērtējumi ir saņēmuši maksimālo 

balli, visi pasniedzēji ir novērtēti tikai ar „‟izcili‟‟ vai „‟ļoti labi‟‟, studiju programmas SVID 

analīzē no studentu viedokļa ir gandrīz tikai stiprās puses, maz ir runāts par vājajām pusēm 

un gandrīz nemaz nav draudu. Tas liecina par studiju programmas mērķu un uzdevumu, kā 

arī satura, formas un docētāju atbilstību visaugstākajiem standartiem par mūsdienīgu, 

demokrātisku un vajadzīgu izglītību. 
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1. diagramma „Studiju programmas kopējais novērtējums’’ 

50,0

16,7

0,0

0,0

izcils vērtējums

ļoti labs vērtējums

apmierinošs

neapmierinošs

 

 

2.diagramma „Biežāk pieminētie programmas pozitīvie kritēriji’’ 
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6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

 

Studējošie aktīvi iesaistās un tiek iesaistīti programmas novērtēšanā: piedaloties programmas 

izveidē uz licencēšanu, piedaloties katra studiju moduļa un priekšmeta izvērtējumā 

individuāli, piedaloties studiju programmas izvērtējumā grupā. 

 

 

7. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā 

personāla novērtējums 

 

7.1. Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs, norādot akadēmisko amatu 

skaitu un to personu skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai 

maģistra grāds  
 

Iesaistīto docētāju sastāvs, akadēmisko amatu skaits un to personu, kurām ir doktora 

zinātniskais grāds, profesoru skaits atbilst noteikumiem par akadēmisko programmu. 

 

11. tabula „Programmā iesaistīto docētāju sastāvs” 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais 

grāds vai 

maģistra grāds 

Akadēmiskais 

amats 

Pamatievēlēts 

vai 

blakusdarbs 

Studiju kurss (i) 

1. Guna Svence Dr.psych. Profesore Pamatievēlēta Pozitīvā psiholoģijas 

jēdziens,  vēsture, 

Pozitīvā psiholoģijas 

intervences metodes 

2. Markus Štuks Dr.psych. Profesors Pamatievēlēts 

(no 

24.02.2011) 

Personības resursu 

teorijas, Meistarklases: 

‘’Jogas dejas stresa 

profilaksei’’ 

 

3. Māra Vidnere Dr.psych. Profesore Pamatievēlēta  Meistarklase ‘’Stresa 

vadības metodes un 

izpēte’’ 

4. Dace Markus Dr.philol. Profesore Pamatievēlēta  Meistarklase 

„Pozitīvās domāšanas 

lingvistiskie aspekti’’ 

5.Jēkabs 

Raipulis 

Dr.biol. Asoc.profesors Pamatievēlēts Vides ergonomika un 

veselības psiholoģija 2 

KP 



 29 

6.Jānis 

Gedrovics 

Dr.chem. Asoc.profesors Pamatievēlēts  Vides ergonomika un 

veselības psiholoģija 1 

KP 

7. Daina Voita Dr.biol. Asoc.profesors Pamatievēlēta  Pozitīvās domāšanas 

neiropsiholoģiskie 

aspekti, 

Pozitīvās domāšanas 

ģenētiskie aspekti un 

sāpes 

8. Aija Dudkina Dr.psych. Docente  Pamatievēlēta  Piedošanas psiholoģija 

9. Gatis Bušs Dr.psych. Docents Pamatievēlēts  Pozitīvā atbalsta 

metodes konsultēšanā, 

Marte Meo metode 

10. Kristīne 

Mārtinsone 

Dr.psych. Docente  Blakus darbs Izpētes darba 

metodoloģija sociālajās 

zinātnēs, 

Kvalitatīvās un 

kvantitatīvās izpētes 

metodes, 

Māksla un veselība 

11. Viktorija 

Perepjolkina 

M.psych. Lektore  Pamatievēlēta  Pozitīvā psiholoģijā 

izmantoto metožu 

analīze, 

Pozitīvo resursu izpēte 

un darbs ar sevi 

12. Māra 

Vidnere  

M.psych. Lektore  Pamatievēlēta  Emociju, prāta un 

ķermeņa mijiedarbība 
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3. diagramma ‘’Docētāju sadalījums pēc pazīmes ‘’Zinātniskais nosaukums, grāds, amats’’ 

 

58,3

16,7

50,0

83,3
profesori

lektori

doktori nozarē

ar doktora grādu

 
 

Kā liecina 11. tabula un 3.,4. diagramma, akreditējamajā studiju programmā 

piesaistīto docētāju sastāvs atbilst kvalitātes kritērijiem, ko nosaka LR Augstskolu likums un 

Izglītības likums, ir pietiekams skaits profesoru, zinātņu doktori nozarē. 

 

4. diagramma ‘’Programmā strādājošo docētāju sadalījums pēc pazīmes ‘’pamatdarbs’’ un 

‘’blakusdarbs’’ 

 

 

 

91,7

8,3

pamatdarbs

blakus darbs
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Kā liecina 11. tabula un 3. diagramma, programmā strādā 91, 7 % pamatievēlēti 

docētāji, kas pārsniedz nepieciešamo minimumu- 50%. 

 

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības 

mērķu un uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības virzieni un 

to rezultāti) 

 

Programmā iesaistītais akadēmiskais personāls veic pētījumus un paaugstina savu 

profesionālo kompetenci vairākos virzienos, tai skaitā arī saistībā ar studiju programmas 

satura tematiku. Tā kā akreditācijai pieteiktās studiju programmas saturs ir inovatīvs Latvijā, 

tad visi docētāji iesaistās jaunā virziena „‟pozitīvā psiholoģija‟‟ un /vai „‟veselības 

psiholoģija‟‟ izpētes virzienos. 16. tabulā tiks apskatīti daţi piemēri, lai pamatotu šo 

apgalvojumu. 

 

12. tabula ‘’Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība (projektu vadība, pētniecības virzieni, rezultāti’’ 

 

Vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais 

grāds/ 

Maģistra 

grāds 

Pētniecības 

virzieni 

Piemēri par pētniecību, kas saistīti ar 

programmas saturu 

1. Guna 

Svence 

Dr.psych. Pozitīvā 

psiholoģijas 

intervences 

metodes, flow, 

resilience- 

dzīvesspars 

Svence G., (2008) Metaanalīzes metode pozitīvās psiholoģijas 

pētījumu metodoloģiskā modeļa izveidei par jēdzienu labizjūta 

(well-being) 4.starptautiskā zinātniskā konference Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā, Zinātniskie raksti un 

konferences referāti, RPIVA, 7 lpp., ISBN 978-9903-7-8 

Svence G., (2008) Correlation between Indicators of 

Psychological Well-being and Optimism. Signum Temporis, 

Laika Zīmes. Volume 1, Number 1, March, RPIVA, Riga. 71-78 

lpp., ISSN 1691-4929 

Svence G. (2009) Pozitīvā psiholoģija. Zvaigzne ABC, 188 lpp. 

ISBN 978-99 34-01008-8. 

Svence, G., Majors, M., Majore, L. (2010). Latvijas iedzīvotāju 

izlases grupas priekšstatu par labizjūtu satura vienības kā pirmā 

Latvijas labizjūtas testa izveides pamats. RPIVA 

5. starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā rakstu krājums. Zinātniskie 

raksti. Rīga: RPIVA, 324.–330. lpp., ISBN 978-9934-8060-5-6 

 

2. Markus 

Štuks 

Dr.psych. Pozitīvā 

neirozinātne, 

personības 

resursu izpēte 

biodejā un jogā 

Stück, M., Villegas, A., Terren, R., Toro, V., Mazzarella, L. & 

Schröder, H. (2008)  Dancing the Burden? Biodanza as a new 

body-orientated, psychological Intervention method for coping 

with burdens for teachers Ergo-Med, 02/2008, 34-43pp., ISSN: 

0170-2327. 

Stück, M.; Villegas, A.; Bauer, K.; Terren R.; Toro V.; Sack U. 

(2009), Psycho-Immunological Process Evaluation of Biodanza, 

Signum Temporis. Pedagogy & Psychology, Vol. 2/1/2009 

ISSN: 1691-4929 

Stueck, M. (2009). The Stress Reduction Training with 

Elements of Yoga for Educators and other burdened Professions 

(STRAIMY-Workbook) Articles to Educational Health (Bd. 4), 

Publishing house: Schibri, Strasburg, ISBN: 978-3-937895-86-

4. 

Stueck, M., (2010), Children, researchers and educators – Early 

education under review 
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Articles to Educational Health (Bd. 14) Publishing house: 

Schibri, Strasburg, 156 pages, ISBN 978-3-86863-026-8 

Stueck, M., Villegas, A., Toro, R. (2010), North meets South. 

How the penguin and the polar bear meet. Articles to 

Educational Health (Bd.8). Publishing house: Schibri, Strasburg. 

130 pages, ISBN 978-3-86863-042-8 

3. Māra 

Vidnere 

Dr.psych. Stresa 

pašvadība un 

iztēle, 

dzīvesnoturība, 

kreativitāte 

Vidnere M., Bogdanoviča I. (2008). Jauniešu ģeogrāfiskās un 

profesionālās mobilitātes, darba motivācijas, apmierinātības ar 

darbu un dzīvi saistība.” Tautsaimniecības attīstības problēmas 

un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rēzeknes Augstskola, 365.- 374.lpp., ISBN 9984-585-26  

Vidnere, M., Olukalna D. (2010). Sociālās kreativitātes un 

stresa mijsakarības. Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu 

krājums Radoša personība, VIII sēj. (sast. Bebre, R.) Rīga: 

RPIVA KZI, 28.–47. lpp. ISBN-9984-39-372 

Виднере, М. (2010). Повышение креативных ресурсов и 

жизнестойкости студентов в процессе изучения 

синтонической модели управления стрессом. Материалы II 

Международной научно-практической конференции. 

Институт психологии Российской академии наук, 

Костромской государственный университет имени 

Н. А. Некрасова: Костромская региональная организация 

Российского психологического общества, c14–17. ББК 

88.362я431П863- (indekss rakstu krājumam) 

 

4. Dace 

Markus 

Dr.philol. Pozitīvās 

domāšanas 

lingvistiskie 

aspekti, 

radošums 

Markus D., Raipulis J. (2010) Radošie malēnieši un viņu 

valoda. R. LZA Vēstis, - 216 lpp.  etc. 

 

5.Jēkabs 

Raipulis 

Dr.biol. Veselība, 

ģenētika, 

kreativitāte 

Markus D., Raipulis J. (2010) Radošie malēnieši un viņu 

valoda. R. LZA Vēstis, - 216 lpp.  
Raipulis J., Toma M. (2009) Vides genotoksīni un 

antigenotoksīni. - 8. starptautiskās zinātniski metodiskās 

konferences „Cilvēks un vide” Liepāja, 22.05 – 26.05. 2008. 

rakstu krājums. Liepāja. LPU, 124. – 132. lpp. 

Raipulis J., Pokrotnieks J., Vecele I., Toma M.M. (2009) 

Antigenotoxic properties of probiotics. – XXXII International 

Congress of the Society for Microbial Ecology and Disesases. 

Oct. 29 – 30, 2009, St.Petersburg, Russia. Abstract book. Oct. 29 

– 30, St.Petersburg, Russia. P.250. 

6.Jānis 

Gedrovics 

Dr.chem. Veselība, 

ergonomika 

 Gedrovics J. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra Latvijā. 

Sabiedrība un kultūra/ Rakstu krājums. VIII. – Liepāja: 2006, 

455-465. 

 Gedrovics J. Ergonomikas vieta vispārējā, profesionālajā un 

skolotāju izglītībā. - Krājumā: Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas. – Rīga: RUK, 2007, 70-77. 

 Gedrovics J., Mitlere R., Tuče-Novika D., Zemesarājs R. 

Datorlietotāju vidusskolēnu ergonomiskā kultūra un daţi 

datorlietošanas paradumi. - Krājumā: Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas. – Rīga: RUK, 2007, 98-104. 

 Gedrovics J., Gabranovs A. Ergonomika – ne tikai zinātne. 

Skolotājs, 2008, No 2, 44-49. 

 Gedrovics J. Die Ergonomie im Curriculum der Lehrerbildung. 

– Lehrer/ und Lehrerinnenbildung, Wien, 2008: S. 71-77. 

 Gedrovics J., Gabrānovs A., Raipulis J. (2009). Ergonomika 

skolā kā studiju priekšmets un pētnieciskā darba joma. - 

Zinātniskie raksti. Ekonomika. Komunikācija. Politika. 

Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: 

RSU, 170 -179. 

 

7. Daina 

Voita 

Dr.biol. Veselība, 

neirozinātne, 

Perepjolkina V., Porozovs J., Praulīte G., Voita D. (2008) 

Reaktīvā stresa noturība saistībā ar smadzeņu pusloţu 

funkcionālo asimetriju 3.Starptautiskās starpdisciplinārās 

zinātniskās konferences „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” 
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sāpes rakstu krājums. 

Voita.D. “Carotid baroreceptor reflex function and its dynamics 

during static muscular effort of migraine patients in headache-

free period”, (2007).  2.Eiropas un ASV Autonomās nervu 

sistēmas biedrību apvienotais kongress . Vīne, Austrija, referāts. 

2006.-2009.g Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju 

dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju 

zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija 

palīdzību” Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību 

agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metoţu izstrāde. 

(dalībnieks).  
28.11.2008., RPIVA, Rīga, Latvija, Latvijas Profesionālo 

psiholoģu asociācijas un RPIVA Psiholoģijas fakultātes un 

Psiholoģijas pētniecības institūta organizētais seminārs „29. 

Starptautiskā psiholoģijas kongresa un dažādu Eiropas 

psiholoģijas konferenču mūsdienu aktualitātes”. Nolasīts 

referāts: „29. Starptautiskā psiholoģijas kongresa Starptautiskās 

testu komisijas pārstāvju atzīmētās problēmas psiholoģisko testu 

adaptācijā. Testu adaptācijas vadlīnijas un metodoloģija”. 

 

8. Aija 

Dudkina 

Dr.psych. Labizjūta, 

piedošana, 

intuīcija 

Dudkina A. (2008)  Piedošanas divu dimensiju sociāli 

psiholoģiskā satura modelis. Promocijas darba kopsavilkums. 

Daugavpils. 57 lpp. ISBN 978-9984-39-409-1 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/latvijas-

jaunakas-gramatas/jgr06-2008-junijs.pdf 

Dudkina A. Raikova A. (2010). Relation between 

Psychological Well-being and Attitudes toward Sex-roles 

among Latvian Men and Women. In: Blatný, M., Hřebičková, 

M., Kvĕton, P., Vobořil, D. (Eds.) Program and Abstracts of 

15th European Conference on Personality, July 20–24, 2010, 

Brno, Czech Republic: Institute of Psychology, Academy of 

Sciences of the Czech Republic, p. 231–232., In: Blatný, M., 

Hřebičková, M., Kvĕton, P., Vobořil, D. (Eds.), July 20–24, 

ISBN 978-80-86174-16-7 

 

9. Gatis 

Bušs 

Dr.psych. Marte Meo 

konsultēšanā 

2010. Uzstāšanās Rīgas Geštalta institūta ikgadējajā konferencē 

par darbs ar pāri ar Marte Meo metodi.  

2009. Referāts novembris. Marte Meo konferencē Darbs ar pāri 

sistēmiskās terapijas ietvaros, Hanau, Vācija 

2009. gada oktobris. Referāts „Mīlestības komunikācija” 

starptautiskajā konferencē „Kad mīlestībai vajag palīdzību”, 

Rīga. 

2007. gada oktobris. Noorganizēta 1. Marte Meo Latvija 

konference. 

2009.gada janvāris. Noorganizēta 2. Marte Meo Latvija 

konference “Atvērt durvis attīstībai” 

10. Kristīne 

Mārtinsone 

Dr.psych. Psiholoģijas 

vēsture, 

zinātniskā 

metodoloģija, 

mākslu terapija 

Martinsone K.,  Karkou V., Nazarova N., Vaverniece I. 

Prospective comparison of the art therapy practice in Latvia, in 

the UK and in Russia.// Research articles: Economics. 

Communication. Politics. Sociology. Social policy and social 

work. Law. Rīga: RSU, 2009. 

Karkou V., Martinsone K., Vaverniece V., Nazarova N. 

Different Art Therapy Traditions: Comparisons across the UK, 

Latvia and Russia// 10th European Arts Therapies Conference 

„The Space Between - the potential for change”. Conference 

Handbook and Abstract Book, pp. 28  

Mārtinsone K., Dreifelde-Gabruševa I., Zakriţevska M., 

Majore-Dūšele I., Paipare M.. Art based approaches - 

qualitative base of reflective practice in arts therapies 

supervision. // Proceedings International Scientific conference 

„New dimensions in the development of society 2009” 

(elektroniska publikācija, ISBN 978-9984-48-005-3). 

 

11. Viktorija 

Perepjolkina 

M.psych. Izpētes 

metodoloģija 

pozitīvajā 

psiholoģijā, 

Perepjolkina V., Porozovs J., Praulīte G., Voita D. (2008) 

Reaktīvā stresa noturība saistībā ar smadzeņu pusloţu 

funkcionālo asimetriju 3.Starptautiskās starpdisciplinārās 

zinātniskās konferences „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” 

rakstu krājums. 

07.07.2009.g. Darba seminārs „Psiholoģisko testu un mērījumu 

instrumentu starpkultūru adaptācija”, kuru vadīja Fons van der 

Vijver 11.Eiropas psiholoģijas kongresa ietvaros, Oslo, 
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laika 

perspektīve 

Norvēģijā (Pre-Congress workshop„Cross-cultural adaptation 

of psychological tests and measures”, by Prof. dr. Fons van de 

Vijver, during the 11th European Congress of Psychology, Oslo, 

Norway, 7-10 July, 2009) (8h). 

22.-24.09.2006.g. Metodoloģisks seminārs „Personības 

izpratnes specifika psiholoģijā” Igora Kondakova vadībā (20 

akad.st.) (Maskavas Pedagoģiski-Psiholoģiskā Universitāte, 

sertifikāts). 

2010.g. 9.februārī, Latvijas Universitātē, Rīga, Latvijā, LU 

68.konferencē, Psiholoģijas sekcijā: ar referātu „Agresīvas 

braukšanas aptaujas izveidošana – validitātes un ticamības 

pārbaudes rezultāti”un  līdzautors referātam: „Kas prognozē 

labas autovadīšanas iemaņas?”, līdzautori: V.Reņģe, I.Austers, 

I.Muzikante, V.Perepjolkina 

12. Gunta 

Jākobsone 

M.psych. Pozitīvā 

atbalsta 

metodes 

jaunaj;am 

māmiņām 

2009.g. 3., 21. aprīlis, 12. jūnijs „Apmācība kognitīvi 

biheiviorālajā terapijā” Latvijas Privātpraktizējošo psihiatru 

apvienības organizēts 

2009.g. 23.-24. aprīlis „Aizvainojums un tā pārvarēšana”. 

Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centra „Līna” organizēts, vad. 

Dr.Barbel Wardetzki, 2009.g.  aprīlis „Pētījumi psihoterapijā” 

vad. Horsts Kahele (Vācija) 

2009.g. 9.-15. janvāris, 6., 26., maijs „Veselības un pozitīvās 

psiholoģijas semināri” RPIVA Psiholoģijas fakultātes organizēts 

 

7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības politika 
 

RPIVA informācijas sistēmā ir pieejama augstskolas Stratēģija 2009. – 2019. 

gadam, kas ir darba plānošanai akadēmijā.  

RPIVA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 

politika: 

 nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti docētāji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina praksi; 

 nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku strādātu pamatievēlēšanas vietā; 

 30% no ievēlētajiem mācībspēkiem ir doktora zinātniskais grāds; 

 vismaz diviem no studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem ir 

jābūt zinātniskajam grādam atbilstošajā nozarē; 

 sekmēt akadēmiskā personāla attīstību un RPIVA finansiālo iespēju robeţās 

pilnveidot savu pedagoģisko, profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju gan Latvijā, gan ārpus 

tās augstskolas mācībspēku sagatavošanu, apmaksājot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, 

studijas doktorantūrā, docētājiem ir iespēja izmantot ERASMUS docētāju mobilitātes 

programmu;  

 docētājiem, kuri studē doktorantūrā un kuriem RPIVA ir pamatievēlēšanas 

vieta, akadēmija apmaksā 50% doktorantūras studiju maksas. 
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8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Studiju programmas finansēšanas avoti ir studentu maksājumi, jo programmai nav 

piešķirti valsts budţeta līdzekļi.  

Programmu nodrošina RPIVA kopējā infrastruktūra (skat pielikumu nr.8). 

Izvērtējot programmas nodrošinājumu, ir piemērota studiju vide- telpas ar modernu 

aprīkojumu, bibliotēka ar studiju virzienam atbilstošu literatūru, datu bāzēm (skat. RPIVA IS 

sistēmā un pielikumā nr.8), no kurām visvairāk izmantota ir PsyNet (APA-American 

Psychology Association), kas satur 25 pēdējo gadu labākās publikācijas psiholoģijas ţurnālos 

un grāmatās. Studentiem ir pieejama šī datu bāze no visiem RPIVA datoriem, jo RPIVA ir 

iegādājusies licenci, kas atļauj to lietot visā RPIVAs servera saslēgumā. 

Studiju infrastruktūras nodrošinājumu akreditējamajai studiju programmai 

nodrošina arī Psiholoģijas Pētniecības institūta resursi, ko izmanto studenti Moduļa nr.  3 

apguvē: vispirms tā ir  testu sistēma „‟Vienna test system„„ ar isntrumentāriju, kas nodrošina 

kognitīvo procesu izpēti saistībā ar uzmanību, psihisko emocionālo stāvokli un citiem 

parametriem: 

• 1) Attitudes towards Work (AHA), 

• 2) Cognitrone COG), 

• 3) Continuous Attention (DAUF), 

• 4) Deteremination Test (DT)- stress resistence, 

• 5) Visual Pursuit Test (LVT), 

• 6) Motor performance series (MLS), 

• 7) Reaction test (RT), 

• 8) Signal Detection (SIGNAL), 

• 9) Sensomotor coordination (SMK), 

• 10) Ravens Standart progressive matrices  (SPM), 

• 11) Vigilarce (VIGIL), 

• 12) Visual Memory Test (VISGED). 

Praktisko izētes darbu moduļa nr.3 un 4. realizēšanai nodrošina arī 

BIOFEEDBACK sistēma, kas nodrošina bioloģiskās atgriezeniskās saites mērījumus par 

asinsriti, ādas galvanisko pretestību, sirdsdarbību u.c. Minētā mērījumu sistēma satur arī 

pozitīvās atgriezeniskās saites programmu, kas paredz atslābināšanās pašvadības terapijas 

programmu.  
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Studenti un pasniedzēji izmanto RPIVA pēdējos gados izveidoto IS sistēmu, kas 

ļauj ievietot visus metodiskos līdzekļus Informācijas sistēmā un veikt arī studijas e vidē, jo 

izdales materiālus studenti saņem arī elektroniski. 

Elektroniskās datu bāzes nodrošina resursu pieejamību visiem, jo ir iespējams 

iepazīties ar mūsdienu un senākiem izdevumiem APA datu bāzē, SAGE, Cambridge 

Journals, EBSCO un citās datu bāzēs, kaut arī paralēli RPIVA bibliotēkā paralēli datu bāzes 

iespējām ir nodrošinājums ar psiholoģijas pamatliteratūru:  

 

13. tabula „RPIVA bibliotēkā atrodamā grāmatas par psiholoģijas tēmu, sakārtotas pēc esošā koda‘‘ 

Psiholoģija-1190 2009./2010. 2010./2011. 

Vispārīgā psiholoģija 2985 3039 

Personības psiholoģija 2610 2676 

Vecumposmu psiholoģija 1865 1900 

Pedagoģiskā psiholoģija 575 608 

 

Novērtējums studiju infrastruktūras nodrošinājumam ir – ļoti labi, jo studēt var, 

izmantojot modernās tehnoloģijas, ir mūsdienu pētījumu instrumentāriju nodrošinājums, ir 

iespēja studēt jaunākos izdevumus zinātnē. 

 

9. Ārējie sakari 

 

9.1. Sadarbības partneri un aktivitātes 
 

Psiholoģijas programmas kvalitāti nodrošina arī sadarbība ar partneriem, vispirms 

tā ir sadarbība, kas izveidota tieši akreditējamās studiju programmas sakarībā, kaut arī  

RPIVA kopumā ir noslēgti desmitiem sadarbības līgumu. 

Akreditējamās akadēmiskā maģistra studiju programmas kontekstā ir izveidota 

sadarbība ar ārzemju augstākajām izglītības iestādēm- Leipcigas universitāti (Vācija), 

Austrumlondonas universitāti (Lielbritānija), Rijekas universitāti (Horvātija), 

Sanktpēterburgas Humanitāro akadēmiju (Krievija), Maskavas valsts universitātes 

Psiholoģijas fakultāti- līgumi atrodami RPIVA Projektu daļā pie starptautisko sakaru 

speciālistes. Sadarbība noslēgta arī ar  Latvijas universitāti un Daugavpils universitāti 

(pielikums nr. 5), kā arī līgums ar Latvijas Profesionālo psihologu asociāciju, RSU.  

Programmas studenti regulāri tiekas ar ārzemju sadarbības augstskolu lektoriem un 

profesoriem, līdz šim (2011. gada 16. februāris) ir bijušas lekcijas, semināri, darbnīcas, 

meistarklases pie vairākiem ārzemju lektoriem (M. Stueck, I.Boniwell, N.Popovic, M. Knoll,  

I. Kuris,  I.Brdar (plānots maijā). 
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Sadarbība ar Latvijas partneriem ir izpaudusies, noslēdzot sadarbības līgumus, 

kopēju konferenču un semināru organizēšana, konsultācijas un izpēte projektos. 

 

9.2. Sadarbība ar darba devējiem un absolventiem 
 

Tā kā studiju programmā uz 2011. gada 16. februāri nav absolventu un netiek 

piešķirta kvalifikācija, tad šajā pašvērtējuma ziņojumā netiek analizētas absolventu aptaujas 

un sadarbība ar darba devējiem ir uzsākta, par ko liecina iepriekš dotā aptaujas analīze.  

 

10. Studiju programmas SVID analīze un attīstības plāns 
 

Lai noteiktu programmas tālākas attīstības virzienus, tika novērtētas tās stiprās un 

vājās puses iespējas un draudi. 

                                                 14.tabula „Studiju programmas SVID analīze” 

Stiprās puses 

 Programmas saturs atbilst 

akadēmiskās augstākās izglītības valsts 

standartam. 

 Programma nodrošina augsta 

līmeņa inovatīvu, uz jaunievedumiem balstītu, 

akadēmiskās  izglītības iegūšanu. 

  Zināšanas tiek apgūtas, spējot 

kritiski izvērtēt, salīdzināt mūsdienu pētījumu 

psiholoģijā, tai skaitā pozitīvā psiholoģijā un 

veselības psiholoģijā. 

 Programmā studējošie novērtē 

studijas tikai kā izcilas vai ļoti labas. 

 Studējošiem ir iespēja izmantot 

modernās izpētes tehnoloģijas un e studiju vidi. 

 Labi iekārtotas datortelpas un 

auditorijas. 

 Pietiekama ir metodoloģiskā 

pētījumu bāze. 

 Ir ārzemju vieslektori, kas sniedz 

iespēju paplašināt redzesloku. 

 Ir uz inovācijām motivēti docētāji- 

ar plašu redzesloku, pētījumu vai  prakses 

pieredzi, to kvalitatīvais sastāvs ir atbilstošs 

visaugstākajām prasībām. 

Vājās puses 

 Nav vēl pilnībā nodrošināti 

izdales un metodiskie materiāli visos studiju 

kursos. 

 Ne visiem studentiem ir laba 

angļu valoda. 

 Sadarbība ar darba devējiem 

ir tikai uzsākta. 

 Tā kā lielākā daļa programmā 

studējošo strādā, viņiem ir ierobeţotas 

iespējas izmantot apmaiņas studijas ārvalstu 

augstskolās. 

 

Pamatojoties uz programmas SVID analīzes rezultātiem studiju programmas 

attīstībai nākamajos gados ir veicami šādi uzdevumi: 

1. Vēl vairāk iesaistīt studiju programmas īstenošanā vieslektorus gan ārvalstu, 

gan citu Latvijas augstskolu mācībspēkus. 

2. Veicināt studentus izmantot akadēmiski starptautiskās apmaiņas iespējas. 
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3. Akadēmiskajam personālam regulāri paaugstināt kvalifikāciju. Mācībspēkiem 

izmantot staţēšanās iespējas ārvalstīs. 

4. Regulāri pilnveidot mācību procesa metodisko nodrošinājumu. Mācībspēkiem 

gatavot jaunus mācību līdzekļus. 

5. Regulāri pārskatīt studiju kursu aprakstus, iestrādājot tajās jaunāko informāciju.  

6. Iespēju robeţās papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko literatūru par pozitīvo 

un veselības psiholoģiju. 

7. Izstrādāt un publicēt e vidē (RPIVA IS sistēmā) studentu un docētāju izveidotos 

inovatīvos pētījumus, ko noformēt kā metodiskos izdales materiālus visiem studiju kursiem. 

 

Studiju programmas pašnovērtējumu  veica: 

 

Dr.psyc prfesore Guna Svence  Studiju programmas direktore 

Dr. psych.doc. Aija Dudkina Sociālo zinātņu fakultātes Izglītības un sociālās 

psiholoģjas katedras vadītāja 

Ilona Kalvāne, Aija Berjoza, 

Inese Lipko, Kaspars Bikše, 

Gunta Freimane, Elita Dumpe 

Studenti 

RPIVA Studiju daļas 

metodiķe Dace Kazāka, 

Dr.paed. prof. Zenta Anspoka, 

Anita Petere 

Recenzenti 

LPPA valdes priekšsēdētāja 

Evelīna Mūze 

Vērtējums un atsauksme 
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PIELIKUMI 
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1. pielikums. Licencēšanas lapa 
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2. pielikums. Akadēmiskā personāla CV 
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3. pielikums. Rektores parakstīts apliecinājums par docētājiem 

 

 

  

 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS  

AKADĒMIJA 
Reģ. Nr.3343000244 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV–1083, 

tālr.67808010, fakss 67808034, e–pasts rpiva@rpiva.lv 

 

APLIECINĀJUMS 

Rīgā 

 

 

 

07.03.2011. Nr.  

Rīgā 

 

 

 

 

Akreditējamajā akadēmiskajā studiju programmā „‟Psiholoģija‟‟ 83 %  no iesaistītā 

akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, no tiem 50 % ir psiholoģijas nozarē, un 

91 % no  akadēmiskā personāla, kuri docē akreditējamajā studiju programmā,  Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir pamatievēlēšanas vieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rektore                                          D. Markus 

 

 

 

 

 
 

 
Sagatavoja 

G.Svence 
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4. pielikums. Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 

 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 

AKADĒMIJA 

 

 

 

 

DIPLOMA PIELIKUMS 

Diploma sērija XX X Nr. <0000> 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un 

nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 

kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 

ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds: 
Bērziņa 

1.2. vārds: 
Melita 

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 
21.04.1964. 

1.4. studenta personas kods: 

210464 -12266 

2. Ziņas par kvalifikāciju 

2.1. kvalifikācijas nosaukums: 
Sociālo zinātņu akadēmiskais maģistra grāds psiholoģijā 

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
Jānorāda 1-3 galveno kvalifikācijai un / vai grādam atbilstošo apakšnozaru vai 

galveno priekšmetu grupu apvienojošie nosaukumi. Var izmantot programmu un 

specializāciju (virzienu) un nosaukumus 

 

Psiholoģija, pozitīvā psiholoģija, veselības psiholoģija 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, valsts akreditēta 2002. 

gada 14. martā, valsts dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. apakšpunktā; 

angļu valodā – same asi n point 2.3. 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 

3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais akadēmiskais grāds 

3.2. oficiālais programmas ilgums: 

2 gadi un 3 mēneši nepilna laika klātienes studijās, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS 

kredītpunkti  

programmas sākuma un beigu datums: 
28.01.2010..- 30.04.2012. 

3.3. uzņemšanas prasības: 
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- sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un/vai psihologa asistents, 

- psiholoģijas skolotājs 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 

4.1. studiju veids: 

nepilna laika klātiene 

4.2. programmas prasības(programmas prasības un plānotie studiju rezultāti): 

Papildināt zināšanas un pilnveidot prasmes: 

1) izprast pozitīvā psiholoģijas galvenos konceptus, kā labizjūta, optimisms, laime, 

pozitīvas emocijas, radošums, savu personības resursu aktivizācija u.c.;  

2) veikt kritisku mūsdienu  psiholoģijas pētījumu analīzi, salīdzināšanu un integrāciju, 

veidojot patstāvīgus spriedumus savos pētījumos par aktuālām psiholoģijas tēmām, 

izmantojot pieejamās datu bāzes; 

3) kritiski salīdzināt konceptus par personību humānistiskās skolas psiholoģijā 

(motivācija, pašvērtējums, personības resursi, sasniegumi, pašaktualizācija u.c.);  

4) izprast un pielietot (izpētes darbā) apgūtās novērtēšanas un pozitīvā psiholoģijas 

intervences metodes, savas kompetences robeţās; 

5) izprast veselības psiholoģijas un pozitīvā psiholoģijas integrāciju un to paust izpētes 

darbos; 

6) prast izveidot mūsdienu psiholoģijas metodoloģijai atbilstošu pētījumu pozitīvā 

psiholoģijā vai ar tās konceptiem saistītajās jomās. 
  

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi un plānotie studiju rezultāti) 

un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

Nr. Kursa nosaukums 

Kredīt

u 

skaits 

ETCS 

kredītu 

skaits 

Vērtējums 

Attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēte 

1. Izpētes darba metodoloģija sociālajās zinātnēs 4 6 9 (teicami) 

2. Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes 3 4,5 9 (teicami) 

3. Personības resursu teorijas 3 4,5 9 (teicami) 

4. Pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metoţu analīze 2 3 9 (teicami) 

5. Pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture 3 4,5 9 (teicami) 

6. Pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie aspekti 4 6 9 (teicami) 

7. Emociju, prāta un ķermeņa mijiedarbība 4 6 9 (teicami) 

8. Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes 3 4,5 
9 

(teicami) 

9. Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi 6 9 
9 

(teicami) 

10. Piedošanas psiholoģija 3 4,5 
9 

(teicami) 

11. 
Pozitīvā atbalsta metodes konsultēšanā, Marte Meo 

metodes 
3 4,5 

9 

(teicami) 

12. Pozitīvās domāšanas ģenētiskie aspekti un sāpes 3 4,5 
9 

(teicami) 

13. Vides ergonomika un veselības psiholoģija 4 6 
9 

(teicami) 
Teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu 

aspekti 

14. Meistarklase IV „Jogas dejas stresa profiklaksei” 2 3 8 (ļoti labi) 
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15. Meistarklase II „Pozitīvā domāšana un valoda”  3 4,5 8 (ļoti labi) 

16. Meistarklase V „ Stresa vadības metodes un izpēte” 2 3 8 (ļoti labi) 

17. 
Meistarklase III „Pozitīvā psiholoģijas intervences 

metodes I” 
2 3 8 (ļoti labi) 

18. Meistarklase VI „Māksla un veselība” 4 6 8 (ļoti labi) 

19. Meistarklase I „Emociju psiholoģija kustībā un dejā” 2 3 8 (ļoti labi) 

Valsts pārbaudījumi 

20. Maģistra darbs 12 18 
8 (ļoti 

labi) 

 
 

4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  
vērtēšanas skala 10-1; 10 - augstākā atzīme, 4 - minimālā pietiekamā atzīme. 
Apguves līmenis: 
ļoti augsts: 10 - izcili; 9 - teicami; 
augsts: 8 - ļoti labi; 7 - labi; 
    vidējs: 6 - gandrīz labi; 5 - viduvēji; 4 - gandrīz viduvēji; 
zems: 3-1 - neapmierinoši. 

4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju 

5.1. turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā  

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts):  

nav paredzēts piešķirt 

6. Papildinformācija 

6.1. sīkāka informācija: 

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju 
programma”Psiholoģija”  ir akreditēta no 00.00.0000.  līdz  00.00.0000. 

6.2. papildinformācijas avoti: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Kontaktinformācija: Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija, LV-1083; tālr. +371-67808010; 
fakss +371-67808034; e-pasts: rpiva@rpiva.lv; http://www.rpiva.lv; 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
Kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050; tālr. +371-67225155; fakss 
+371-67221006 

 

7. Pielikuma apstiprinājums 

7.1. datums: 
05.12.2006. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums: 

D. Markus 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore 

7.4. zīmogs vai spiedogs: z.v. 
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8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
  
 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā 
izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – 
vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. 
Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar 
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. 
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas 
prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā 
attiecīgās studiju programmas apguvei). 
  

 
  
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību 
un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi 
pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 
 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības 
darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 
kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 
ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs 
ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna 
laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 
ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, 
programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares 
izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts 
akadēmiskās izglītības standartu. 
 
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot 
padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu 
spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un 
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo 
kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – 
vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie 
pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 
ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 
KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 
KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties 
maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. 
Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra 
programmām pastāv vairāki citi programmu veidi. 

   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
(koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, 
taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmās.  

   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 
ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos 
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 
26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 
240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto 
daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.  
 
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena 
veida zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir 
nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura 
sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz 
jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros 
augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu 
veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota 
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu 
piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK 
izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 
 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas 
skalu: 
  

Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā 

ECTS atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 
gandrīz labi (almost 

good) 
D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 
gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
E/FX 

zems 3–1 
negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
Fail 

  
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem 
aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, 
ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā 
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un 
koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju 
– Augstākās izglītības padome. 
  
Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 
                                          http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
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RIGA TEACHER TRAINING AND EDUCATIONAL MANAGEMENT 

ACADEMY 

 

 

 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

Diploma Series XX X No. <0000> 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 

UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the International 

"transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc). 
It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and 

successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It should be 

free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 

sections shall be provided. Where information is not provided, the reason shall be explained. 

1. Identity information on the holder of the qualification 

1.1. family name:  
Bērziņa 

1.2. first name: 
Melita 

1.3. date of birth (day/month/year): 

21.04.1964. 

1.4. student identification number: 

210464-12266 

2. Information identifying the qualification 

2.1. name of the qualification and the title conferred, if applicable (in original language): 
Social Sciences Academic Masters Degree in Psychology / Sociālo zinātņu akadēmiskais maģistra grāds psiholoģijā 

2.2. main field(s) of study for the qualification: 
Psychology, positive psychology, health psychology 

2.3. name (in original language) and status of the avvarding īnstitution: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, state-accredited on March 14, 2002, 

state-founded non-university type higher educational institution 

2.4. name (in original language) and status of the institution administering the studies: 
same as in point 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination: 
Latvian 

3. Information on the Ievel of the qualification 

3.1. Ievel of the qualification: 

second (graduate) academic degree 

3.2. official length of the program: 
3 years of full-time studies; 120 Latvian credit points (180 ECTS credits) 

begin date and end date of studies: 
28.01.2010..- 30.04.2012. 

3.3. entrance requirements: 

- bachelor of social sciences psychology / second-level professional higher education in 

psychology 

- teacher of psychology 

4. Information on the contents and results gained 

4.1. mode of study: 

part-time day studies 

4.2. program requirements: 

To develop knowledge and research skills: 
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1) to understand the main concepts of positive psychology, as well-being, 

optimism, happiness, positive emotions, creativity, personal resources, 

resilience etc.; 

2) to create scientific analyse of contemporary researches of psychology, to 

demonstrate skills of critical comparing and integration of researches in positive 

psychology according different data bases; 

3) to make critical rewiew about comparing o psychology,  different 

methodological approaches concepts ( humanistic approache about motivation, 

self-esteem, personal resources, achievements, self-actualisation and others); 

4) to understand and apply adapted research methods and interventions of positive 

psychology according abilities of competence; 

5) to understand integration of positive psychology and health psychology and 

improve in self-sufficient researches; 

6) to improve substantive research project according contemporary theories and 

researches of psychology. 

4.3. program details and the individual grades/marks/credits obtained: 

 

Nr. Course title 
Credit 

points 

ETCS 

credit 
Grade 

Research of Teoretical Notions in the Corresponding Scientific Field or Subfield 

1. Methodology of research in social science 4 6 9 (excellent) 

2. Qualitative and quantitative research methods 3 4,5 9 (excellent) 

3. Resource theory of personality 3 4,5 9 (excellent) 

4. 
Research  methods in applied positive 

psychologie 
2 6 9 (excellent) 

5. Well-being terminology and history 3 3 9 (excellent) 

6. Neuroscience theory of positive thinking 4 6 9 (excellent) 

7. Interaction of emotion, mind and body 4 6 9 (excellent) 

8. Positive psychology interventions 3 4,5 9 (excellent) 

9. Research of positive resource and selftrainning 6 9 9 (excellent) 

10. Psychology of forgiveness 3 4,5 9 (excellent) 

11. 
Method of positive support in consaltingwith 

Marte Meo 3 4,5 9 (excellent) 

12. Genetic aspects of positive thinking and pain 3 4,5 9 (excellent) 

13. Ergonomic of environment and health 4 6 9 (excellent) 

Aspects of Topical Problems of Theoretical Notion Approbation of the Chosen Scientific Field or 

Subfield 

14. 
Masterclass IV „Dance of yoga for stress 

reduction” 

2 3 
8(very good) 

15. Masterclass II „Positive thinking and language” 3 4,5 
8(very good) 

16. 
Masterclass V „Stress management methods and 

research” 

2 3 
8(very good) 

17. 
Masterclass III „Positive psychology 

interventions I” 

2 3 
8(very good) 

18. Masterclass VI „Art and health” 4 6 
8(very good) 

19. Masterclass I „Emotion  in movement and dance” 2 3 
8(very good) 

State examinations 
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20. Master thesis 12 18 8(very good) 
 

4.4. grading scheme: 
grade scale 10-1; 10 - the highest grade, 4 - the lowest successful. 
Notation: 
very high: 10 - with distinction (A); 9 - excellent (A); 
high: 8 - very good (B); 7 - good (C); 
medium: 6 - almost good (D); 5 - satisfactory (E); 4 - almost satisfactory (E/FX); 
low: 3-1 - unsatisfactory (Fail). 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): 
none 

5. Information on the function of the qualification 

5.1. opportunities for further studies: 

access to Doctoral studies 

5.2. professional status (if applicable):  

not intended to confer 

6. Additional information 

6.1. additional information: 
Academic Masters higher education program "Psychology" was accredited   00.00.0000.  – 

00.00.0000. 

6.2. further information sources: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 
Imantas 7.līnija 1, Riga, Latvia, LV-1083 tel. +371-67808010; fax +371-67808034; 
e-mail: rpiva@rpiva.lv; http://www.rpiva.lv; 

Academic Information Center (Latvian ENIC/NARIC) 
contact information: Vaļņu 2, Riga, Latvia, LV-1050; tel. +371-67225155; fax 
+371-67221006 

7. Certification of the supplement 

7.1. date: 
30.04.2012. 

7.2. signature: 

 ______________ . ____________ . D. Markus 

7.3. capacity: 
The Rector of Riga Teacher Training and Educational Management Academy 

7.4. official stamp or seal: 
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8. Information on the national higher education system. 
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates and diplomas the 
general secondary education or vocational secondary education meet the general admission requirements. However, the 
universities/colleges are free to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school level to 
quality for admission to a particular programme. 
  
Higher education (HE) 
  

 
  
Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional higher education 
programmes. 
The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent research, as well as to provide 
theoretical background for professional activities. 
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 ECTS) credits, 
electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full-time 
studies is 6 – 8 semesters. 
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) credits are allocated 
for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the specific field of scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) 
credits and their practical application in solving of actual problems ≥15 (22,5 ECTS) credits . 
Academic education programmes are implemented according to the state standard of  academic education. 
The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing graduates for desing or 
improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them for creative, research and teaching activities in this 
field. 
Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure professional competence, they 
comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the 
chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical 
placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 
Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) credits: up-to-date 
achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 ECTS) credits, state 
examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 
Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master degree – to doctoral studies. 
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the master degree and the 
graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 
Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of professional higher education 
programmes. 

   first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to the 4th 
level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level 
programmes can continue their studies in second-level professional programmes.  

   second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such programmes can 
comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary 
school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation 
examinations including thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part 
of the bachelor  programme, have access to master studies.  
  
Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master is required for 
admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in 
the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions in the scientific 
discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a higher education institution or an equivalent amount of 
independent research. The doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or 
monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils 
established at the universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
  
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
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Achievement level Grade Meaning Approx. ECTS grade 

 very high 
 10  izcili (with distinction)  A 

 9  teicami (excellent)  A 

 high 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 medium 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 low  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  
Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded upon completion of an 
accredited programme in an accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on 
programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher Education 
Council. 
  
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 
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5. pielikums. Līgumi ar līdzīgām programmām citās augstskolās 



 53 

6. pielikums. Programmas izmaksu tāme 
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7. pielikums. Studiju programmas plānparaugs 
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8. pielikums. RPIVA infrastruktūras apraksts 

 

RPIVA Infrastruktūras nodrošinājums studijām 

Telpu nodrošinājums 

RPIVA kopējā telpu platība ir 7758 m
2.
 

Telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā: 

1.2254 m
2
 - studiju telpas; 

2.1618 m
2
- darba kabineti. 

 

RPIVA telpu sadalījums 

16. tabula.  
 Studiju telpas Darba kabineti Vietu skaits 

auditorijās  Telpu skaits Platība, m
2

 Telpu skaits Platība, m
2
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Imantas 

7.līnija 1 
36 36 2254 2254 55 54 1618 1610 1470 1470 

 

Tehniskais nodrošinājums 
Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

17. tabula.  

 2008./2009. 

studiju gads 

2009./2010. 

studiju gads 

2010./2011.studij

u gads 

TV uztvērējs 21 20 21(1) 

Video/DVD atskaņotājs 23 23 23(1) 

Kodoskops 39 39 39(2) 

Ekrāns 31 35 37(2) 

Videokamera 11 11 11 

Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju 49 49 49(2) 

Mūzikas centrs 10 10 10 

Kopētājs 23 23 23(1) 

Fakss 14 14 14(1) 

Video projektors 35 35 37 

Autotransports 7 7 7 
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Portatīvais dators 39 39 41 

Interaktīvā tāfele 3 3 3 

Fotoaparāts 9 9 8 

 

 

Studiju programmas nodrošinājums ar literatūru – RPIVA bibliotēka 

 

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērķi izvirzījusi 

augstskolā īstenoto studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. 

Šobrīd bibliotēkas kopējā platība ir 430 m
2
. Studentiem Imantas 7.līnijā 1 ir pieejama 

lasītava ar 70 lasītāju vietām un 15 brīvpieejas datoriem.  

RPIVA bibliotēkas fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% - krievu valodā, 15% 

- angļu valodā, 5% - citās valodās. 

Ir pieejamas datu bāzes: EBSCO, APA GOLD, NOZARE, LETA, Britannica 

Online, Rubricon, Sage, Emerald, kā arī augstskolas, bibliotēkas: 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka 

 Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 

 Latvijas Universitāte 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

 Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija  

RPIVA bibliotēkas elektroniskais katalogs 

 

Meklēšanas dienesti: 

 www.google.lv 

 Elektronisko ţurnālu meklētājs (~7000 nosaukumu, meklēt var pēc 

nosaukuma, atslēgvārdiem, meklēt tikai bezmaksas resursus utt.) 

http://ejournal.coalliance.org/  

 Rakstu meklētājs http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml  

 Informācijas meklētājs http://infofinder.cgiar.org/  

 Latvijas Valsts arhīva digitālās publikācijas 

 

http://www.lnb.lv/
http://www.acadlib.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.lataba.lv/
http://www.google.lv/
http://ejournal.coalliance.org/
http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml
http://infofinder.cgiar.org/
http://www.lvarhivs.gov.lv/
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Elektroniskie žurnāli: 

1. Elektronisko ţurnālu bibliotēka http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/  

2. Ţurnāli medicīnā http://www.freemedicaljournals.com/; 

http://www.medbioworld.com/med/journals/med-bio.html; http://pubmedcentral.nih.gov/; 

http://www.freebooks4doctors.com/; http://pubs.ama-assn.org/; 

http://www.highwire.org/lists/freeart.dtl  

3. Ţurnāli matemātikā http://www.math-

net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec; http://www.eevl.ac.uk/mathematics/math-

journalsft.htm; http://www.emis.de/journals/  

4. Kartes http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html  

5. Informācija par valstīm (Austrumeiropa, Centrāleiropa, bijušās PSRS 

valstis) 

http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html  

6. Socioloģija  http://www.sociology.org/contents.html; 

http://www.socresonline.org.uk/  

7. Zinātnes  http://bestofscience.free.fr/  

E-ţurnāli daţādās zinātņu nozarēs (bezmaksas): 

 http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d  (vide, 

inţenierzinātnes, lauksaimniecība, bioloģija, arhitektūra, ķīmija, datorzinātne, matemātika, 

bibliotēkzinātne u.c.)  

 http://case.leeds.ac.uk/journals.html (tieslietas) 

 http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html (psiholoģija, bizness, 

ekonomika, bioloģija, vide, veselība, medicīna, fizika, socioloģija u.c.)  

 http://e-jis.ncsi.iisc.ernet.in/freejframe.htm  (bioloģija, lauksaimniecība, 

medicīna, ķīmija, ģenētika, datorzinātne, fizika u.c.) 

 http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals  

(māksla, sociālās zinātnes, muzeji, vēsture, arheoloģija, zinātnes u.c.)  

Vārdnīcas: 

 http://www.yourdictionary.com  (tulkojošas, skaidrojošas, sinonīmu, tezauri, 

daudzvalodu u.c.) 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.medbioworld.com/med/journals/med-bio.html
http://www.medbioworld.com/med/journals/med-bio.html
http://pubmedcentral.nih.gov/
http://pubmedcentral.nih.gov/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://pubs.ama-assn.org/
http://pubs.ama-assn.org/
http://www.highwire.org/lists/freeart.dtl
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec;
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec;
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec;
http://www.emis.de/journals/
http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html
http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html
http://www.sociology.org/contents.html
http://www.sociology.org/contents.html
http://www.socresonline.org.uk/
http://bestofscience.free.fr/
http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d
http://case.leeds.ac.uk/journals.html
http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html
http://e-jis.ncsi.iisc.ernet.in/freejframe.htm
http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals
http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals
http://www.yourdictionary.com/
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Bibliotēkas fonds  

18. tabula 

Ekonomika, bizness-2710 2009./2010. 2010./2011. 

Ekonomika, komercdarbība 11765 11815 

Mārketings 3595 3680 

Menedţments 3605 3695 

Finanses, grāmatvedība 2695 2733 

Statistika 1830 1850 

Sabiedriskās attiecības 4020 4078 

Ergonomika 1475 1550 

 

Psiholoģija-1190 2009./2010. 2010./2011. 

Vispārīgā psiholoģija 2985 3039 

Personības psiholoģija 2610 2676 

Vecumposmu psiholoģija 1865 1900 

Komunikācija 1345 1396 

Pedagoģiskā psiholoģija 575 608 

 

Pedagoģija-17000 2009./2010. 2010./2011. 

Vispārīgā pedagoģija 6385 6621 

Skolvadība 2470 2581 

Speciālā pedagoģija 1585 1663 

Skolas pedagoģija 3595 3707 

Pirmsskolas pedagoģija 1765 1919 

 

Dažāda literatūra-9500 2009./2010. 2010./2011. 

Lietvedība 1165 1179 

Informācijas tehnoloģijas 660  

Medicīna 540 610 

Valodniecība 1285 1340 

Matemātika 1140 1140 

Filozofija 870 870 

Periodika 2010./2011.gadā 

 Neatkarīgā Rīta Avīze  

 Diena 

 Izglītība un Kultūra  

 Biznesa Psiholoģija  

 Mans Mazais  

 Office Manager  

 Psiholoģijas pasaule  

 Skolotājs  

 Veselība  

 Latvijas ekonomists  

 Ilustrētā zinātne  

 Sākums  

 The Economist  
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 Research in Dance Education  

 British Journal of Educational Psychology  

 International Journal of Arts Management  

 

RPIVA bibliotēkā glabājas arī aizstāvētie maģistra darbi. 

Atbilstoši sadarbības līgumam studējošie varēs izmantot arī Vadības un sociālā 

darba augstskolas „Attīstība” bibliotēku. 

 

RPIVA studenti un darbinieki var izmantot: 

1. Datorklases, kuras aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, 

licencētu programmatūru, Internet pakalpojumus un citu aprīkojumu un 

sistēmas: 2 datorklases (30 + 24) un 10 datori lasītavā Imantas 7. līnijā 1, katrā 

datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera, studiju darbā 

var izmantot 17 mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators + datu 

videoprojektors), digitālo videokameru, digitālo fotokameru un digitālo 

dokumentu kameru. 8 auditorijas aprīkotas ar stacionāru videoprezentācijas 

tehniku, 3 interaktīvajām tāfelēm. Visiem datoriem ir instalēta licencēta 

programmatūra – MS Windows, MS Office, antivīrusu programma, studenti var 

izmantot RPIVA iegādātās licencētās programmas (Adobe Photoshop, Adobe 

PageMaker, CorelDraw, PASW (SPSS), MS Project, MS Visio, MS Expression 

Web, programmas svešvalodu apguvei, u.c.),visi datori ir saslēgti RPIVA 

intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus un neierobeţotus Internet 

pakalpojumus, kā arī Lursoft datu bāzi,  studenti un darbinieki var lietot RPIVA 

e-pastu,  IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un 

finansiālajām saistībām, tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā 

atrodama studijām nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību 

saraksti utt.). 

2. Datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 10/100/1000 Mbps un WLAN 54 

Mbps) vienotā RPIVA domēnā, datortīklā tiek uzturēti failu serveri (Unix – 

Samba), Web, DNS, DHPC, e-pasta, FTP, Proxy, SQL datu bāzu serveris, kā arī 

Moodle serveris e-studiju darbam, Internet pieslēgums Rīgā tiek nodrošināts ar 

optisko līniju (20 Mbps), RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu 

pieeju ar „ugunsmūri”. 
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9. pielikums.  Studiju programmas moduļu novērtēšanas sistēmas apraksts 

 

 

I.MODULIS: Pozitīvā  psiholoģijas teorijas 

1. moduļa vispārīgs apraksts:  

1.moduļa saturs: pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture, psiholoģiski subjektīvā labizjūta un 

tās daţādie modeļi, personības resursu jeb personības labizjūtas teorijas, laimes, optimisma, 

optimālās pieredzes teorijas, pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie apsekti. 

 

5. tabula ‘’1. moduļa mērķa un vērtēšanas kritēriju apraksts’’ 

Mērķis Vērtēšanas kritēriji Noslēguma darbs 

Izveidojusies izpratne par pozitīvā 

psiholoģijas teorētisko modeli un 

prasme patstāvīgi izveidot 

pētniecisku projektu (moduļa 

studiju darbs un tālāk maģistra 

darbs), salīdzinot, analizējot 

daţādas mūsdienu psiholoģijas 

pieejas par subjektīvo un personības 

labizjūtu, optimismu, laimes izjūtu, 

apmierinātību ar dzīvi un citiem 

aspektiem, kas pozitīvā psiholoģijas 

kontekstā ir pārstāvēts mūsdienu 

psiholoģijā. 

1) atrasto pētījumu par 

apmierinātības ar dzīvi un labizjūtas 

fenomenu skaits (no5-25), 2) 

jaunāko (pēdējie 3 gadi) pētījumu 

analīzes apjoms un kritiska 

izvērtējuma prasme par pašcieņu, 

optimismu, optimālo pieredzi, 

krīzes intervences metodēm, 

pozitīvo novecošanos, personības 

resursiem u.c. ar pozitīvā 

psiholoģiju saistāmiem tematiem, 

3) pozitīvā psiholoģijas 

pašizveidoto un citu autoru 

izveidoto teorētisko modeļu 

variantu kritiska izvērtējuma 

prasme, 

4) pozitīvā psiholoģijas un citu 

zinātnes nozaru integrācijas 

piemēru analīzes oriģinalitāte 

paneļdiskusijā, 

5) esejas jeb moduļa apguves 

studiju darba kvalitāte 

(strukturētība, citātu pamatotība, 

oriģinalitāte domas pasniegšanā, 

kritiskums analīzē, spējā salīdzināt 

un integrēt idejas, prezentācijas 

stils, izmantotās literatūras 

kvalitāte, teksta korektums un 

eseja jeb  moduļa darbs (50%), 

piedalīšanās diskusijās nodarbību 

laikā – 50 % 

Eseja jeb moduļa darbs- 2,500 

vārdu, temata izvēle atbilstoši kādai 

lekciju tēmai. 

Diskusijas jautājumi: 1. Pozitīvo 

emociju un humora aspektu 

novērtējums pēc dokumentētajiem 

pētījumiem. 2. Subjektīvās 

labizjūtas aspektu kritisks 

salīdzinājums pēc savāktajiem 

pētījumiem. 3. Diskusijas pieraksts 

par pašefektivitātes nozīmi, lai 

atraisītu sevī spēju dzīvot 

apmierinātu un piepildītu dzīvi. 4. 

Diskusija par problēmu, kas 

cilvēkus motivē un kā to ietekmē 

viņu pašnoteikšanās (pašvadība, 

pašdefinēšana), izmantojot 

materiālu par pašdeterminējošajām 

teorijām. 

 

Kas jāzina - pēc 1. moduļa apguves ir jāzina: I. izpratne, kā pielietot nākotnē, attīstībā 

pozitīvās psiholoģijas teorētiskos moduļus, kā pozitīvie afekti, hedoniskais un 
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eidemoniskais variants labizjūtai, optimālā pieredze, cerība, optimisms, pašcieņa. II. 

Izpratne par galvenajām teorijām un praktiskajiem rezultātiem pasaules mēroga pētījumos 

par cilvēka psiholoģisko motivāciju- dzīves mērķu psiholoģija, rakstura attīstības 

psiholoģija. Kas var traucēt un kas veicināt cilvēku pozitīvo resursu izpausmi.? 

Domāšanas prasmes:  atbilstoši 1. moduļa apguvei: I. Prast diskutēt par 

psiholoģijā ieviestu   jēdzienu „‟pozitīvais‟‟ un „‟pozitīvā psiholoģija‟‟, kas ir un 

kas nav pozitīvs?, kā šo terminu adaptēt psiholoģijas kontekstā, II. Prast 

salīdzināt, novērtēt daţādas pieejas, kas apraksta labizjūtas (well-being ) 

jēdzienu, III. Prast integrēt dzirdēto lekcijās un lasīto, lai salīdzinātu daţādās 

pieejas.  

Pētnieciskās prasmes  atbilstoši 1. moduļa apguvei: I. Attīstīt kompetenci un 

kritiski novērtēt daţādus zinātniskos rakstus jeb publikācijas par attiecīgo 

tematu, II. Pielietot statistiskās rezultātu apstrādes metodes. 

Vispārīgās prasmes (dzīvei un darbam) atbilstoši 1. moduļa apguvei: I. Attīstīt 

savu motivāciju studijām, prasmi organizēt sevi darbam un studijām. 

Lekciju plānojums pusgadam: 

 

II.MODULIS. Pozitīvā psiholoģijas  izpētes  metodes 

2. moduļa vispārīgs apraksts:  

2.moduļa saturs: pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metoţu analīze, kvalitatīvās un 

kvantitatīvās izpētes metodes, izpētes darba metodoloģija. 

6. tabula ‘’2.moduļa mērķa un vērtēšanas kritēriju apraksts’’ 

Mērķis Vērtēšanas kritēriji Noslēguma darbs 

rosināt izpratnei par pozitīvā 

psiholoģijas izpētes metodēm, kā 

izpētīt daţādus psihiskos stāvokļus, 

kas saistās ar pozitīvām emocijām, 

attieksmēm, laimes izjūtu, 

optimismu, apmierinātību ar dzīvi, 

personības labizjūtu, personības 

iezīmes, kas pamato pozitīvu dzīves 

pašizjūtu, iemācoties kritiski 

izvērtēt pozitīvā psiholoģijā 

aprobētās metodes, lai patstāvīgi 

izveidotu savu koncepciju par 

pozitīvā izpēti konkrētā moduļa 

studiju darbā. 

1) prasme kritiski analizēt un 

salīdzināt daţādas metodikas, ko 

izmanto klasiskajā pozitīvā 

psiholoģijā, 

2) prasme izveidot savu izpētes 

pieeju un to aprakstīt, 

3) izprast un prast pielietot 

kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes 

metodes zinātniskā pētījumā, 

4) prasme analizēt un salīdzināt 

daţādu valstu pētījumus pētījumus, 

kas saistīti ar pozitīvā psiholoģijas 

idejām, lai izveidotu savu pētījuma 

tēmu maģistra darbam, 

eseja (50%) pēc moduļa 

apguves kā noslēguma darbs un 

2 izpētes darbi par noteiktu 

tēmu (50%). 

Eseja- 2,500 vārdu maksimums, 

temata izvēle atbilstoši kādai 

lekciju tēmai. 

Izpētes darbi- konkrētajā studiju 

moduļa kursā izveidots izpētes 

darbs pēc moduļa docētāja 

sniegtā apraksta, piemēram, 

pētījuma projekts par tēmu X, 

izmantojot kvalitatīvo pieeju vai 
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5) esejas jeb moduļa apguves 

studiju darba kvalitāte 

(strukturētība, citātu pamatotība, 

oriģinalitāte domas pasniegšanā, 

kritiskums analīzē, spējā salīdzināt 

un integrēt idejas, prezentācijas 

stils, izmantotās literatūras 

kvalitāte, teksta korektums un 

pareizrakstība). 

kvantitatīvo pieeju, kas paredz 

intervijas vai testu metodes 

pielietojumu. 

 

Kas jāzina- pēc 2. moduļa apguves ir jāzina: I. izpratne, kā pielietot pozitīvās psiholoģijas 

izpētes metodes vispirms studiju darbā un tālāk maģistra darbā. II. Izpratne par kvalitatīvo 

un kvantitatīvo pieeju, veicot pētījumus psiholoģijā. III. Izpratne, kāda ir sasaiste starp 

pozitīvās psiholoģijas atslēgvārdiem, temata noformulējumu, metodiku un dizaina izvēli, 

empīrisko datu analīzi un interpretāciju, izmantojot mūsdienu pētījumus par pozitīvās 

psiholoģijas aspektiem. 

Domāšanas prasmes pēc 2. moduļa apguves Domāšanas prasmes  atbilstoši 2. 

moduļa apguvei: I. Prast kritiski salīdzināt daţādas pieejas un metodes, ko 

izmanto pozitīvās psiholoģijas mūsdienu pētniecībā. II. Prast diskutēt par 

radušos  pieredzi darbā ar daţādām empīriskajām metodēm, veicot pašizpēti. III. 

Prast patstāvīgi izveidot teorētisku un praktisku pētījumu, izmatojot pozitīvās 

psiholoģijas teorijas un metodes, par savu izpētes tematu. IV. Ievērot pētnieka 

ētiku. 

Pētnieciskās prasmes  atbilstoši 2. moduļa apguvei: I. Prast strukturēt daţādas 

teorijas par līdzīgu tematu, izmantojot psiholoģijas pētījumu datu bāzi. II. Prast 

konstruēt sava pētījuma modeli, izmatojot noteiktus atslēgvārdus no pozitīvā 

psiholoģijas. III. Prast izvēlēties atbilstošo pētījuma dizainu sava pētījuma 

problemātikas kontekstā. IV. Prast pielietot savā pētījumā atbilstošas metodes. 

V. Prast analizēt un interpretēt iegūtos datus. 

 

III.MODULIS. Pozitīvā psiholoģijas lietišķās metodes 

3. moduļa vispārīgs apraksts:  

3.moduļa saturs:  ‘’Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi’’, prakses laikā studenti apgūst 

pozitīvā psiholoģijas intervences metodes emociju, prāta un ķermeņa mijiedarbības 

mērīšanai, izmantojot RPIVA Psiholoģijas Pētniecības institūta resursus. Tā kā 

licencējamai studiju programmai ir 6 KP praksei un tā ir akadēmiski orientēta studiju 

programma, kā primārais mērķis ir apgūt pētnieciskās prasmes, tad, kā plānots,  studenti 6 
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nedēļu laikā veiks praksi izies RPIVA Psiholoģijas pētniecības institūtā 6 nedēļas, veicot 

izpētes darbu ar institūta resursiem.  

         

     7. tabula ‘’3. moduļa mērķa, vērtēšanas kritēriju apraksts’’ 

Mērķis Vērtēšanas kritēriji Noslēguma darbs 

Praktiski- ar novērošanas, 

pašpieredzes, praktisku 

vingrinājumu palīdzību empīriski 

pārbaudīt konkrētu kognitīvu, ar 

kustībām un elpošanu saistītu 

vingrinājumu ietekmi uz grupas 

dalībnieku un savu psihisko 

stāvokli, emocijām, domāšanas 

procesu, lai kritiski izvērtētu daţādu 

pozitīvā psiholoģijas un ar to 

saistītu jomu metoţu lietderību, 

pielietojamības efektivitāti un 

apzinātu savus resursus pozitīvas 

domāšanas un pašizjūtas 

profilaksei. 

1) prasme kritiski analizēt un 

salīdzināt daţādus vingrinājumus, 

ko izmanto mūsdienu pozitīvā 

psiholoģijas pētījumos un ar 

pozitīvā psiholoģiju saistītajās 

jomās (kustības, meditācijas, 

elpošanas vingrinājumi, mākslu 

terapija, uz ķermeni orientētā 

terapija), 

2) prasme analizēt, verbāli un 

rakstiski formulēt savu pieredzi, 

3) prasme saistīt prakses laikā 

novēroto savu un citu pieredzi ar 

pozitīvā psiholoģijas konceptiem, 

4) prasme izmantot Psiholoģijas 

pētniecības institūta zinātniskai 

izpētei piemēroto aparatūru psihiskā 

stāvokļa regulēšanai, praktiski ar to 

darbojoties,  nostiprinātas vai 

vismaz apzinātas prasmes veikt 

pozitīvu emociju un domāšanas 

pašvadības vingrinājumus. 

 

 

Prakses darba atskaite (70%) par 

moduļa apguves tematisko izpratni.  

Eseja- 2,500 vārdu maksimums, 

temata izvēle atbilstoši moduļa 

mērķim. 

Prakses darba atskaite- konkrētajā 

studiju moduļa kursā izveidots 

prakses darbs pēc prakses 

uzdevumos sniegtā apraksta, 

prakses laikā jāiepazīstas un 

jāiemācās praktiski pielietot 

nodarbībās apgūtās tehnikas, lai 

veiktu mērījumus ar 

BIOFEEDBACK aparatūru. 

 

 

 

Kas jāzina: pēc 3. moduļa apguves ir jāzina: I. izpratne, kā pielietot pozitīvā psiholoģijas 

praktiskās metodes- kognitīvās, uz emociju pašvadību orientētās metodes, kā arī pozitīvu 

komunikāciju atraisošās metodes. II. Izpratne par metoţu pielietojuma ētisko pusi. III. 

Izpratne par pozitīvās psiholoģijas metoţu pielietošanas iespējām savā ikdienas un darba 

dzīvē.  

Domāšanas prasmes pēc 3. moduļa apguves: Domāšanas prasmes  atbilstoši 3. 

moduļa apguvei: I. Prast kritiski salīdzināt  metodes, izmantojot novērojumu un 

pašpieredzi praksē. II. Prast analītiski verbalizēt un aprakstīt savu un citu 

pieredzi gan grupā, gan citu pētījumos, kas gūti no datu bāzēm. III. Prast 
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patstāvīgi atlasīt noteiktas metodes un tās pielietot atbilstoši izpētes situācijai. 

IV. Prast integrēt daţādus vingrinājumus pozitīvā psiholoģijas kontekstā. 

Pētnieciskās prasmes pēc 3. moduļa apguves: Pētnieciskās prasmes  atbilstoši 3. 

moduļa apguvei: I. Prast strukturēt daţādas praktiskās metodes, lai saskaņotu ar 

izpētes situācijas kontekstu. II. Prast ievērot savas kompetences robeţas, 

izmantojot noteiktas praktiski pielietojamās metodikas. III. Prast veikt praktisku 

izpēti, izmantojot eksperimentālo dizainu pašpieredzes treniņā Psiholoģijas 

pētījumu institūtā. 

 

IV.MODULIS. Pozitīvā psiholoģijas specifiskie aspekti 

4. moduļa vispārīgs apraksts:  

4.moduļa saturs: māksla un veselība, pozitīvā domāšana un sāpes, piedošanas psiholoģija, 

pozitīvā atbalsta metodes komunikācijā (Marte Meo un citi atbalstošās konsultēšanas 

veidi), veselības psiholoģija. 

8. tabula ‘’4. moduļa mērķa un vērtēšanas kritēriju apraksts’’ 

Mērķis Vērtēšanas kritēriji Noslēguma darbs 

Izzināt daţādas teorētiskās un 

praktiskās iespējas citās mūsdienu 

zinātnes jomās, ko varētu saistīt ar 

pozitīvo dzīves pieredzi un 

veselības profilaksi. 

1) izpratne par veselības un 

domāšanas saistību psihosomātiski,  

2) prasme salīdzināt daţādas 

teorijas par mākslu terapiju, 

piedošanas kognīciju, ķermeņa un 

domāšanas integrāciju un pozitīvā 

psiholoģijas aspektiem, 

3) prasme izveidot analītisku 

pētījuma darbu par moduļa tēmu. 

 

Referāti studiju moduļa tematos 

„‟Veselība un māksla‟‟, kā arī 

studiju kursā „‟Veselības 

psiholoģija‟‟ (70%) un eseja par 

piedošanu (30 %) pēc studiju kursos 

aprakstītajām prasībām.  

Kopējā eseja „‟Veselība pozitīvajai 

dzīvesziņai‟‟ pēc kopējām jau 

pirmajā modulē aprakstītajām 

pazīmēm. 

 

 

Kas jāzina: pēc 4. moduļa apguves ir jāzina: I. par veselības psiholoģiju. II. Izpratne par 

psihiskās kognīcijas un veselības psihosomatisko saistību.    III. Izpratne par psiholoģiski 

atbalstošās komunikācijas metodēm darbā ar cilvēkiem. IV. Iemaņas atbalstošās un uz 

risinājumu orientētās konsultēšanas prasmēs pozitīvās psiholoģijas kontekstā. 

Domāšanas prasmes pēc 4. moduļa apguves: Domāšanas prasmes atbilstoši 4. 

moduļa apguvei: I. Analizēt un salīdzināt psiholoģijas un psihosomatiskās 

medicīnas pieejas pozitīvā psiholoģijas kontekstā. II. Izvērtēt mākslas un 

veselības integrācijas nozīmi veselības profilaksei. III. Prast teorētiski integrēt 
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pozitīvas domāšanas, attieksmes un labvēlīgas (uz piedošanu orientēta) 

komunikācijas  konceptus savā esejas darbā.  

Pētnieciskās prasmes pēc 4. moduļa apguves: atbilstoši 4. moduļa apguvei: I. 

prast izveidot patstāvīgu izpētes darbu studiju kursā „‟Māksla un veselība‟‟, 

demonstrējot prasmes salīdzināt daţādas pieejas veselības profilakses kontekstā. 

II. Prast salīdzināt un teorētiski aprakstīt veselības un piedošanas kognīcijas 

saistību ar psihosomatiskajiem aspektiem cilvēka dzīvesdarbībā. III. Prast 

novērot un aprakstīt savas prasmes sniegt atbalstošu komunikāciju pēc dotajiem 

kritērijiem. 

V.MODULIS. Kvalifikācijas celšanas modulis- meistarklases 

5. moduļa vispārīgs apraksts:  

5.moduļa saturs: saturu atjauno- veido programmas direktors katru gadu no jauna, atkarībā 

no studentu tematiskā pasūtījuma, noslēgtajiem līgumiem un iespējām. Satura tematu 

plānošanā tiek ievērots princips- tēmas saistāmas ar pozitīvās psiholoģijas konceptiem: 

veselīgs dzīvesveids un dzīves labizjūta, veselība un optimisms, apmierinātības ar dzīvi un 

sevi profilakse, praktiski vingrinājumi stresa pašvadībai (coping), māksla un pozitīvās 

domāšanas integrācija (mūzika, deja) u.c. Moduļa apakštemati var mainīties katru gadu, un 

to var apgūt arī brīvklausītāja (mūţizglītības) statusā.. Līdzekļi vieslektoru darba apmaksai 

tam tiek plānoti no studiju programmas kopējās izmaksas. Uzaicinātie vieslektori var nebūt 

psihologi, bet daţādu nozaru pārstāvji. 

       9.tabula ‘’5. moduļa mērķa un vērtēšanas kritēriju saraksts’’ 

Mērķis Vērtēšanas kritēriji Noslēguma darbs 

 Paplašināta pieredze un 

zināšanas, piedaloties vieslektoru 

meistarklasēs, kas tiek 

organizētas, izmantojot citu valstu 

un programmu docētāju 

sagatavotos autorkursus, tai skaitā 

uz Erasmus  mobilitātes un citu 

līgumu par sadarbību pamata . 

1) piedalīšanās vieslekcijā jeb apmeklējuma 

bieţums, 

2) moduļa studiju darbs jeb eseja par 

vieslekcijās gūtajām atziņām- prasme saistīt 

vieslekcijā gūtās teorētiski praktiskās 

atziņas ar pozitīvās psiholoģijas 

konceptiem,  

3) prasme integrētās atziņas saistīt ar savu 

dzīvesdarbību – savu vai kāda abstrakta 

indivīda pēc izvēles psihisko un citu  

resursu, kā arī citu ar dzīves darbību saistīto 

iespēju rakstiska analīze- plānojums jeb 

dzīves ideāla modeļa izveide. 

Esejas par resursu realizācijas 

ideālo modeli  kvalitāte,  savu 

labo nodomu, ideālu, sasniegumu 

„‟portfeolio‟‟  prezentācija.  

Eseju nodod kopā ar savu 

sasniegumu „‟portfelio‟‟.  

Portfeolio apvieno vizuālus, 

rakstiski un citādi noformētus 

materiālus, kuri liecina par autora 

kādiem sasniegumiem studiju 

laikā un arī agrāk.  
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Kas jāzina: pēc 5. moduļa apguves ir jāzina: izpratne par pozitīvā psiholoģijas un daţādu 

citu nozaru saistību indivīda dzīves un darba kvalitātes izjūtas profilaksei. 

Domāšanas prasmes: atbilstoši 5. moduļa apguvei:- prasme integrēt jeb sintezēt 

izpratni par daţādu dzīves jomu, savu pozitīvo resursu (emocijas, domāšana, 

prasmes, mērķi, ideāli, sasniegumu, spēks) un labizjūtas konceptu vienoto ideju 

pozitīvas attieksmes pret visu kontekstā. 

Pētnieciskās prasmes:  I. Prasme integrēt daţādās pieejas daţādu tautību un 

kultūru integrācijas kontekstā tematā par subjektīvās labizjūtas un personības 

pozitīvas pašizjūtas dimensijām pozitīvās psiholoģijas nozarē  vispār. II. 

Analizēt konkrētas situācijas no pieredzes vai literatūras, izmantojot teorētiskās 

atziņas, kas gūtas meistarklasēs. 
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10. pielikums. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums EMOCIJU, PRĀTA UN ĶERMEŅA MIJIEDARBĪBA 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sociālo zinātņu un 

humanitāro zinātņu izpētes metodoloģijā, vispārīgajā 

psiholoģijā. 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Personības psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

 

Kursa mērķis paplašināt un padziļināt zināšanas par 

emocionālo, garīgo un fizisko sfēru mijiedarbības   

lomu, kā arī iepazīstināt ar metodēm, kas izmantotas , 

lai veicinātu  personības emociju,prāta un ķermeņa 

vienotības apzināšanu un nostiprināšanu.. Šis kurss 

apskata attiecības, kas pastāv starp mūsu uzvedību, 

labizjūtu,mūsu apkārtējo vidi, veselību un slimību. 

 

Kursa uzdevumi: 

Kursa uzdevumi: 1) apgūt studiju kursa saturu; 

2) izprast integratīvo un holistisko pieeju personības 

attīstības veicināšanā; 

3) apgūt relaksācijas metodes emociju apzināšanā un 

baiļu, stresa, sāpju mazināšanā; 

3) izmantot iztēles terapijas metodes prāta un ķermeņa  

mijiedarbības apzināšanā un problēmu risināšanā; 

4) apzināt personības garīgās veselības attīstības 

veicinošos faktorus un metodes; 

5)  mācēt atlasīt un konspektēt vajadzīgo literatūru; 

6) uzrakstīt mācību referātu, sagatavoties un diskutēt 

par darba tēmām. 

 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas: 

– mācēs apzināt un izmantot holistiskās metodes 

personības labizjūtas un dzīves izturības veicināšanā; 

– pratīs  izzināt personības „Es koncepcijas” šķautnes, 

izmantojot kvantitatīvās ,projektīvās un 

eksperimentālās metodes;……….. 

– pratīs sagatavot un demonstrēt  kādu  Prāta- Kermeņa 

vienotības vingrinājumu kādai noteiktai mērķa grupai, 
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kas vērsts uz personības radošā potenciāla 

atraisītību.vai dzīves izturību. 

 

Prasme: 

Prasme: 

– pratīs izmantot zinātnisko literatūru, kas apliecina 

Prāta- Ķermeņa vienotības principu, tā izziņu; 

– pratīs izmantot projektīvās un eksperimentālās 

tehnikas Prāta- Ķermeņa vienotības principa 

psiholoģiskai izziņai; 

– pratīs sniegt konkrētus piemērus no pieredzes; 

– pratīs novērtēt Prāta- Ķermeņa vienotības  pētījumu 

kvalitāti, 

– pratīs sniegt zinātniski pamatotu prezentāciju, 

– pratīs veikt zinātnisko diskusiju par savu tematu. 

 

Attieksme: 

Attieksme: veidos pozitīvu, ieinteresētu attieksmi par 

personības Prāta – ķermeņa – gara vienotības principa 

darbību un tā nozīmi dzīves izturības veicināšanā. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) profesore,Dr.habil.psych.,Dr.oec.Māra Vidnere 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere 

 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 

 

Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 6 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

 

Studiju kursa temati 

 

Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Prāta- ķermeņa  vienotības  princips 

2. Personības apziņas līmeņi 

3. Personības „Es-koncepcijas šķautnes. Prāta-ķermeņa percepcijas diagnostiskās 

iespējas. 

4. Hipnosistēmiskā pieeja pārdzīvojumu pieredzes analīzē 

5. Iztēle un kognīcija. 

6. Personības holistiskās terapijas veidi. 
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7. Ķermeņa tēla semantiskās dimensijas. 

8. Mandala kā personības veseluma atspoguļojums.Labirints.  Ornaments 

 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 

 

Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2     2 

2. temats 2    10 12 

3. temats  2   12 14 

4. temats  2   10 12 

5. temats 2    12 14 

6. temats  2   12 14 

7. temats   2  8 10 

8. temats  2    2 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

Nucho A. Vidnere M. (2000). Iztēles psiholoģija. Rīga: AGB, 160 lpp. Vidnere M., 

Nucho A. (2003). Intervēšanas prasmes.  Rīga: RAKA, 105 lpp. Vidnere M. (2005). 

Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. Rīga: RAKA, 145 lpp. Vidnere M., Nucho A. 

(2004). Stress: tā pārvarēšana un profilakse. Rīga:Bizness un partneri, 290 lpp.  

Vidnere M., Nucho A. (2004). Stress: tā pārvarēšana un profilakse. Rīga:Bizness un 

partneri, 290 lpp.  

Vidnere M., Nucho A. (2011). Garīgā inteliģence: tās meklējumi un attīstība. Rīga: 

RAKA, 200 lpp. Nucho A. Vidnere M. (2011). Mākslas terapija: psihokibernētiskais 

modelis. Rīga: RAKA, 210 lpp.  

Papildliteratūra 

Achterberg J. & Lawlis G.F. (1980). Bridges of the Bodymind. Champaign, IL: Institute 

for Personal and Ability Testing.   Candy, L. & Edmonds E. A. (2002). Explorations in 

Art and Technology, Springer-Verlag, London. Lazarus A. (1984) In the minds eye: The 

power of imagery for personal enrichment. New-York: Guilford Press  

Edelman, G. (2004). Wider Than the Sky: The Phenomenal Gift of Consciousness. New 

Haven: Yale University Press. Kim, Jaegwon (2005). Physicalism, or Something Near 

Enough. Princeton, N.J.: Princeton University Press.  Seager, W, (1999). Theories of 

Consciousness: An Introduction and Assessment. London: Routledge.  Shapiro, L. A. 

(2004). The Mind Incarnate. Cambridge, Mass.: MIT Press.  Turner, B. S. (1996). Body 

and Society: Exploration in social theory  Velmans, M., and S. Schneider (eds.) (2007). 

Blackwel  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

http://EzineArticles.com/?Mind-Body-Psychology,-Psychoneuroimmunology- 

http://EzineArticles.com/?Mind-Body-Psychology,-Psychoneuroimmunology- 

Journal of the American Art Therapy Association (no 1975.gada).  Alternatives 

psychotherapy. International Journal “The Quest”. http://EzineArticles.com/?Mind-

Body-Psychology,-Psychoneuroimmunology-  www.thebritishmuseum.ac.uk/  

www.groveart.com www.mandalaart.com  
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Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums IZPĒTES DARBA METODOLOĢIJA SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Psiholoģijas bakalaura satandarta minimums 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Padziļināt izpratni par kopējo pētījumu metodoloģiju 

sociālajās zinātnēs, izmantojot daţādus pētījuma 

dizainus. 

Kursa uzdevumi: 

1. Saistīt psiholoģijas atslēgvārdu konceptus ar izpētes 

metodoloģiskā dizaina variantiem sociālajās zinātnēs 

kopumā. 

2. Iepazīties ar psiholoģijas, pedagoģijas, komunikāciju 

zinātnes līdzīgajiem konceptiem. 

3. Izveidot patstāvīgu pētījuma dizaina modeli savam 

pētījumam. 

Rezultāti Zināšanas: 

Pamata zinātniskuma principi. 

Pētījuma metodes, daţādi pētījuma veidi, pētījuma 

dizaini. 

Pētījumu rezultātu apstrādes principi. 

Pētījumu rezultātu prezentācijas pamatprincipi. 

Prasme: 

Lasīt zinātnisko literatūru. 

Kritiska informācijas izvērtēšanas prasme. 

Loģiskās argumentācijas pamatprasmes. 

Rezultātu prezentācijas prasmes. 

Attieksme: 

Kritiskas un zinātniskas domāšanas pamati. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Guna Svence, Kristīne Martinsone, Ansis Stabingis 

Studiju kursa docētājs(i) doc. Mag.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone (uzņ.līg.), 

lect. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis 

 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 

Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 
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Lekciju kontaktstundu skaits 12 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 4 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

 

Studiju kursa temati 

Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Psiholoģija un citas sociālās zinātne. 

2. Pētījuma metodes un galvenie atslēgvārdi sociālajās zinātnēs- kopīgi ar 

psiholoģijas izpētes lauku. 

3. Pētījuma etapi un to saturs psiholoģijas un citu sociālo zinātņu izpētes laukā 

saistībā ar pozitīvo psiholoģiju. 

4. Pētījuma dizainu iespējamie varianti pēc pozitīvās  psiholoģijas atlēgvārdiem 

salīdzinājumā ar citu citu sociālo zinātņu atslēgvārdiem. 

 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 

Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 4    16 20 

2. temats 2 2   8 12 

3. temats 4    16 20 

4. temats 2  2  24 28 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

Master N.Geofferey, Keeves P. John. Advances in measurement in educational research 

and assesment. - Amsterdam: Pergamon, 2005. - 292 lpp. - ISBN 0-08-043348  

Ethics in Research With Human Participants / Edited by Bruce D.Sales, Susan Folkman. 

- Washington: American Psyhological Association, 2000. - 216 lpp. - ISBN 1-55798-

688-6  

Handbook of Qualitative Research Methods for psychology and social sciences. - 

Oxford: Blackwell Publ. Ltd., 2005. - 225 p. - ISBN 1-85433-204-X  

Inglehart Marita R. Reactions to critical life events = A social psychological analysis. - 

New York. London: Praeger, 1991. - 221 lpp. - ISBN 0-275-93875-1  

Papildliteratūra 

Handbook of Research on Teacher Education: Enduring Questions in Changing 

Contexts / Edited by marilyn Cochran- Smith, Sharon Feiman-nemser, D.John McIntyre, 

Kelly E.Demers. - Third Edition. - New York: Routledge, 2008. - 1354 lpp. - ISBN 0-

8058-4777-4  

Meadows Eddie S. Jazz Scholarship and Pedagogy: A Research and Information Guide. 

- New York: Routledge, 2006. - 740 lpp. - ISBN 0-415-93965-2  

Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and Practice / Edited by Irene 

Deliege, Geraint A. Wiggins. - Hove;New York: Psychology Press, 2006. - 428 lpp. - 

ISBN 1-84169-508-4  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

APA datu bāze http://apa.org 

EBSCO datu bāze http://www.ebscohost.com 
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Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums KVALITATĪVĀS UN KVANTITATĪVĀS IZPĒTES METODES 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas Sociālo zinātņu bakalaura standarta minimuma izpilde 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Apgūt un padziļināt izpratni, kā izmantot kvantitatīvās 

un kvalitatīvās izpētes metodes savā patstāvīgi veiktā 

pētījuma izveidē. 

Kursa uzdevumi: 

1. Atkārtot un nostiprināt zināšanas par kvalitatīvā un 

kvantitatīvā pētījuma dizaina variantiem. 

2. Izprast un izveidot kvalitatīvā pētījuma dizaina 

modeli savam moduļa darbam. 

3. Izprast un izveidot kvantitatīvā pētījuma dizaina 

modeli savam pētījumam. 

4. Realizēt konkrēta pētījuma ideju patstāvīgi izveidotā 

pētījumā par pozitīvās psiholoģijas tēmu. 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas par daţādiem pozitīvās un veselības 

psiholoģijas pētījumu dizainiem pēc kvalitatīvās vai 

kvanititatīvās pieejas. 

Prasme: 

Prasme atlasīt pētījuma idejas, analizēt pētījuma 

teorētisko pamatu mūsdienu teorijās pēc datu bāzēm, 

plānot un realizēt izpēti, izmantojot gan kvaliatīvo, gan 

kvantitatīvo metodoloģiju. 

Attieksme: 

Pozitīva attieksme un ieinteresētība par sava pētījuma 

tematu. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Dr.psych.profesore Guna Svence 

Studiju kursa docētājs(i) doc. Mag.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone (uzņ.līg.) 

 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 

Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 24 

Lekciju kontaktstundu skaits 16 
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Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 120 

 

Studiju kursa temati 

Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Kvantitatīva pētījuma stratēģija: ierobeţojumi un iespējas. 

2. Pētījuma iekšējā un ārējā validitāte, ticamība, objektivitāte. 

3. Kvalitatīva pētījuma stratēģija: ierobeţojumi un iespējas. 

4. Pamatotība, pārnesamība, konsekvence, autentiskums. 

5. Datu ieguves metodes un avoti. Datu apstrādes un analīzes metodes. 

6. Empīrisko datu analīzes un interpretācijas nosacījumi. 

7. Pētījuma etapi. Pētījuma ideju izstrādes stratēģijas. Pētījuma projekta izveide un 

tā realizācija. 

8. Prasības publikācijai. Pētījuma ētika. 

 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 

Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 4 2   24 30 

2. temats 2 2    4 

3. temats 2 2   20 24 

4. temats 2    24 26 

5. temats 2    10 12 

6. temats 2    16 18 

7. temats 2 2    4 

8. temats     2 2 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

Barnett Roland. Beyond all reason: Living with ideology in the university. - 

Buckingham: The society for research into Higher education & Open university press, 

2003. - 231 p. - ISBN 0-335-20893-2  

Beyond the laboratory: field research in social psychology. - New York: Mc Graw - Hill 

Book Company, 1972. - 340 lpp.  

Camic paul M., Rhodes Jean E., Yardley Lucy. Qualitative Research in Psychology: 

Expanding Perspectives in Methology and Design. - Washington: American 

Psyhological Association, 2003. - 316 lpp. - ISBN 1-55798-979-6  

Creswell John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. - Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. - 246 lpp. - ISBN 0-7619-2442-

6  

Papildliteratūra 

Dunbar George. Evaluating research methods in psychology: A case study approach. - 

Oxford: Blackwell Publ. Ltd., 2005. - 179 p. - ISBN 1-4051-2075-4  
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Ethics in Research With Human Participants / Edited by Bruce D.Sales, Susan Folkman. 

- Washington: American Psyhological Association, 2000. - 216 lpp. - ISBN 1-55798-

688-6  

G., Kantowitz barry H., Roediger Henry L. Research Methods in Psychology. - Seventh 

Edition. - Belmont: Thomson Wadsworth, 2003. - 458 lpp. - ISBN 0-534-55819-4  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums MEISTARKLASE I "EMOCIJU PSIHOLOĢIJA KUSTĪBĀ UN 

DEJĀ" 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Bakalaura standarta minimums psiholoģijā 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Personības psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni un veidot pieredzi par 

emociju nozīmi pozitīvajā bioķīmijā ķermeņa un psihes 

mijiedarbībā- kustība, emocijas, mūzika, grupas 

integrācija. 

Kursa uzdevumi: 

1. Izveidot izpratni par emociju veidiem saistībā ar 

kustībām, ritmu. 

2. Piedāvāt apgūt ieskatu daţos kustību un mūzikas 

integrācijas veidos biodanza metodē. 

3. Apgūt M.Štuka un A.Villegas pētījumus par 

biodanza metodes ietekmi un cilvēka bioķīmiskajiem 

procesiem ķermenī. 

4. Iegūt pieredzi meistarklases laikā par biodanza 

metodi. 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas par emociju, ķermeņa bioķīmisko procesu, 

mūzikas un grupas atbalsta koncepciju daţādos kustību 

vingrinājumos, tai skaitā biodanza metodē pēc Rolando 

Toro. 

Prasme: 

Prasmes analizēt savu pieredzi pēc kustību, emociju, 

mūzikas, ķermeņa bioķīmisko procesu norises grupas 

integrācijas procesā un pētījumos zinātnē. 

Attieksme: 

Pozitīva attieksme pret jaunu pieredzi un izpētes 

analīzi. 

Pārbaudes forma Ieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un ieskaites 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 



 76 

Autors(i) Dr.psych.profesors Markus Štuks 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks 

 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 

Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 4 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 12 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

 

Studiju kursa temati 

Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Emociju nozīme cilvēka pozitīvo/negatīvo izjūtu attīstībā, veidojot attieksmes un 

dzīves novērtējumu. 

2. Emociju klasifikācija pēc Vundta un mūsdienās. 

3. Emocijas un iespējas tās regulēt. 

4. Autonomās nervu sistēmas parasimpātiskās un simpātiskās sistēmas izmaiņas 

saistībā ar kustībām, mūziku, deju. 

5. Kustību kategorijas. 

6. Organiskie ritmi un motorika 

7. Gaita kā eksistenciāla izpausme. 

8. Emociju, kustību, mūzikas ritma integrācija ar grupas komunikatīvo atbalstu 

biodanza metodē. 

 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 

Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2 2 2   6 

2. temats     24 24 

3. temats 2    24 26 

4. temats     12 12 

5. temats  2    2 

6. temats  2 2   4 

7. temats  2   4 6 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

1. Stueck M., Villegas A., Perche F. & Balzer H.-U. Neue Wege zum Stressabau im 

Lehrerberuf: Biodanza und Yoga als Koerperorientierte verfehren zur reduktion psycho 

– vegetativer Spannungszustaende. 

http://www.bildungsgesundheit.de/Stressabbau%20Lehrer%202007.pdf (01.06.2008)  

Marcus Stück, Katja Horn, Katrin Bauer, Alejandra Villegas, Raul Terren, Veronica 

Toro, Louis Mazzarrella, Annalie Pauw, Ulrich Sack.Can we dance our way to stress 

reduction and health?  
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R.Toro. Biodanza metodiskie līdzekļi/ sagatavots pēc M.Štuka un A.Villegas, tulkojusi 

M.Kaltigina, RPIVA. 2009-20011.  

Papildliteratūra 

Villegas M.A. Izdejot dzīvi. Biznesa Psiholoģija. 2010.  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums MEISTARKLASE II "POZITĪVĀ DOMĀŠANA UN VALODA" 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Valodu katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6,0 

Priekšzināšanas Psiholoģijas bakalaura vai tam pielīdzināta izglītība un 

latviešu valodas zināšanas vidusskolas līmenī 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Valodniecība 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Gatavot kompetentus psiholoģijas speciālistus, kuri 

apzinātos valodas un domāšanas ciešo sakaru, izprastu 

pozitīvās domāšanas un tās valodiskās izpausmes 

nozīmi cilvēka dzīvē un prastu šīs zināšanas izmantot 

psiholoģijas jomā. 

Kursa uzdevumi: 

1. Iegūt zināšanas par latviešu valodas attīstību un 

lietojumu, par valodas stiliem, normām un atšķirībām. 

2. Apgūt prasmi novērot, fiksēt un analizēt procesus 

valodā. 

3. Saskatīt pozitīvas domāšanas dominanti, kas 

atspoguļojas valodā daţādos vecumposmos un daţādās 

profesijās. 

Rezultāti Zināšanas: 

1. Būs iegūtas zināšanas par latviešu valodas  attīstību, 

daudzveidību un normēšanu. 

2. Iegūtas zināšanas par atšķirībām valodas lietojumā 

daţādos vecumposmos un profesijās, kā arī atkarībā no 

situācijas un stila izvēles. 

 

Prasme: 

1. Pratīs analizēt un izskaidrot lingvistiskos procesus 

latviešu valodā, konstatēt un analizēt tipiskas atšķirības 

valodas lietojumā.. 

2. Pratīs saskatīt un veicināt pozitīvas domāšanas 

dominanti, kas atspoguļojas valodā daţādos 

vecumposmos un daţādās profesijās. 

 

Attieksme: 

Apgūstot šo kursu, tiek veicināta cieņpilna attieksme 

pret valodas bagātību un daudzveidību, veicinot 

pozitīvu domāšanu un personības attīstību. 
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Akadēmiskā kompetence: lingvistiskā kompetence, kas 

veicina maģistrantu personības attīstību. 

 

Profesionālā kompetence: pamatojoties uz kursā 

apgūtajām zināšanām, prasmi un cieņpilnu attieksmi 

pret valodas bagātību, spēja izprast un analizēt valodas 

funkcionālo daudzveidību un lietojumu un izmantot 

profesionālajā darbībā pozitīvas domāšanas dominanti, 

kas atklājas valodā daţādos vecumposmos, stilos, 

situācijās un profesijās. 

 

Pārbaudes forma Ieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un ieskaites 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Dace Markus 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Pilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 64 

Lekciju kontaktstundu skaits 32 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 160 

Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 32 

Lekciju kontaktstundu skaits 24 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 128 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 160 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Pozitīvās psiholoģijas rašanās, tās attīstība Latvijā. 

2. Valoda un domāšana. 

3. Koncentrēšanās uz pozitīvajām rakstura īpašībām, optimismu. 

4. Pozitīvie koncepti. 

5. Pozitīvās domāšanas dominante latviešu folklorā. 

6. Atsevišķu šķirkļu analīze no latviešu tautasdziesmām 

7. Pasaku konceptu analīze. 

8. Bērna valoda un pozitīvā domāšana (pasaules uztvere – abstraktie un konkrētie 

jēdzieni). 

9. Patstāvīgo pētījumu prezentācijas, diskusijas. 
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10. Bērna valoda un pozitīvā domāšana (pasaules uztvere – laiks un telpa). 

11. Bērna valoda un pozitīvā domāšana (tipiskās fonētiskās īpatnības). 

12. Bērna valoda un pozitīvā domāšana (tipiskās morfoloģiskās īpatnības). 

13. Bērna valoda un pozitīvā domāšana (tipiskās leksiskās un sintaktiskās īpatnības). 

14. Patstāvīgo pētījumu prezentācijas, diskusijas. 

15. Valodas pareizība/atbilstība. Preskriptīvisma cēloņi un sekas. 

16. Pūrisms. Latvijas specifika. Valodas normas, normētās valodas avoti. 

17. Normētās valodas avoti. 

18. Valodas avoti, izvēle, stils un attieksme. 

19. Valodas un sabiedrības saistība konkrētos sociālpolitiskajos un ekonomiskajos 

apstākļos. 

20. Plašsaziņas līdzekļi un valoda (konkurence, negatīvisms, skandāli, privātā dzīve). 

21. Valoda radio un televīzijā. 

22. Preses valoda: pieaugošais valodas spēļu, folkloras izmantojums 

23. Preses valoda: tradicionālās literatūras elementu izmantojums. 

24. Patstāvīgo pētījumu prezentācijas, diskusijas. 

25. Pusaudţu vecumposms un tā atspoguļošanās valodā. 

26. Latviešu valodas teritoriālais iedalījums. 

27. Izlokšņu valodas analīze. 

28. Dialektu valodas analīze 

29. Vidējās un vecākās paaudzes valodas vērtības 

30. Patstāvīgo pētījumu prezentācijas, diskusijas. 

31. Pozitīvās domāšanas lingvistiskais aspekts – apkopojums. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Pilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2    4 6 

2. temats 2    8 10 

3. temats 2     2 

4. temats  2   8 10 

5. temats 2    10 12 

6. temats  2    2 

7. temats  2    2 

8. temats 2    4 6 

9. temats  2   4 6 

10. temats 2    2 4 

11. temats  2    2 

12. temats  2   4 6 

13. temats  2   4 6 

14. temats  2   4 6 

15. temats 2     2 

16. temats 2    10 12 

17. temats 2     2 

18. temats  2    2 
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19. temats 2    10 12 

20. temats  2    2 

21. temats  2   6 8 

22. temats 2     2 

23. temats 2     2 

24. temats  2   4 6 

25. temats 2    4 6 

26. temats 2     2 

27. temats   2   2 

28. temats   2   2 

29. temats 2  2  6 10 

30. temats  2   4 6 

31. temats 2     2 

Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats     4 4 

2. temats 2    8 10 

3. temats 2     2 

4. temats     10 10 

5. temats 2    14 16 

7. temats     4 4 

8. temats 2    8 10 

9. temats  2    2 

10. temats 2     2 

11. temats     8 8 

12. temats     6 6 

13. temats 2    6 8 

14. temats  2   4 6 

16. temats 2    10 12 

18. temats     2 2 

19. temats 2    12 14 

20. temats     6 6 

21. temats     6 6 

24. temats  2   4 6 

25. temats 2    6 8 

26. temats 2     2 

29. temats 2    6 8 

30. temats  2   4 6 

31. temats 2     2 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Andersson S. (1994) Social Scaling and Children`s Graphic  Strategies: A Comparative 

Study of Children`s Drawings in Three Cultures. Linkoping University.  
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Liepa D. (2010) Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un 

nostiprināšanās procesā: sociolingvistiskais aspekts. Promocijas darbs. Rīga.  

Lika I. (2001) Dzimtās valodas attīstības psiholoģijas aspekti. Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krāj. Liepāja: LPA, 19. – 29. lpp  

Markus D. (2003) Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga: Rasa ABC  

Markus D. (2007). Bērns runā kultūras pasaulē Rīga: Rasa ABC  

Strelēvica-Ošiņa D. (2010) Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un 

sekas: Latvijas un pasaules pieredze. Promocijas darbs. Rīga.  

Papildliteratūra 

Laugale V. (2008) Par vārda izvēli ikdienas saziņā. Populārzinātnisku rakstu krājums I. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 38. – 45. lpp.  

Markus D., Raipulis J. (2010) Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga: LZA Vēstis, 216 

lpp.  

Svence G. (2010) Pozitīvā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Veidemane R. (2008) Stils un attieksme. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums I. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 20. – 25. lpp.  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums MEISTARKLASE III "POZITĪVĀ PSIHOLOĢIJAS 

INTERVENCES METODES I" 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 1 

Kredītpunkti ECTS 1,5 

Priekšzināšanas Pozitīvā psiholoģija, jēdziens, vēsture, Personības resursu 

teorijas, Pozitīvās psiholoģijas intervences metodes 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Personības psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Tā ir meistarklase, kas tiek piedāvāta kā iespēja 

piedalīties vieslektora (sadabības pasrtneris no 

sadarbības augstskolas vai vieslektors Erasmus 

apmaiņas programmā) nodarbība. 

Nodarbības tematiku  nosaka vieslektora dotais saturs. 

Tā kā akreditējamās pogrammas studentiem vieslektori 

bija Ilona Boniwella (Ilona Boniwell) un Naš Popovičs 

(Nash Popovic) no University of East London, tad 

tālākais saturs ir izantots no viņu prezentācijām. 

Mērķis- apgūt izpratni par pozitīvās psiholoģijas 

intervences metodēm sīkāk- ''saivouring'' (baudīšanas 

process ikdienišķās darbībās), ''gratitudes'' (pateicības), 

''blessings'' (pozitīvās atgriezeniskās saites- saišu 

pamanīšana ikdienā), kā arī iepazīšanās ar konkrētām 

izglītības programmām Liebritānijā. 

Kursa uzdevumi: 

1. Iepazīties ar pozitīvās intervences metodēm 

praktiski. 
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2. Iepazīties ar galvenajām pozitīvās psiholoģijas 

intervences idejām teorētiski. 

3. Analizēt savu pieredzi grupā. 

4. Iepazīties ar lietišķajām pozitīvās psiholoģijas 

eksperimentālajām metodēm izglītības sistēmā 

Lielbritāijā. 

Rezultāti Zināšanas: 

Izprast konkrētu metoţu pielietojumu praktiski. 

Uzzināt, kā pozitīvās psiholoģijas metodes izmanto 

eksperimentālajās mācību programmās Lielbritānijā. 

Prasme: 

Prast analizēt savu pieredzi. 

Attieksme: 

Veidot pozitīvu attieksmi pret jaunievedumiem 

izglītībā un veidot atvērtu domāšanu jaunievedumiem. 

Pārbaudes forma Starpieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti (50%), piedalīšanās semināros 

(50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Ilona Boniwell, Nash Popovic 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.psych. Guna Svence 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 8 

Lekciju kontaktstundu skaits 4 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 4 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 40 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Pozitīvās psiholoģijas intervences piemēri 

2. Piemēru analīze: Atzinības un pateicības izteikšana, Trīs labās lietas, Svētības 

ikdienā jeb pozitīvu atgriezenisko saikņu pamanīšana 

3. Atzinības vizīte. Baudīšanas metode. Pozitīvā atgriezeniskā saikne ikdienā. 

4. Ekserimentālās pozitīvās psiholoģijas programmas Lielbritānijā. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2     2 

2. temats   2  16 18 

3. temats   2   2 

4. temats 2    16 18 
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Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Boniwel, I. Presentation ''PP for Latvia'', 2009, RPIVA.  

Boniwell, I. Resilience for Latvia. 2009. RPIVA  

Popovic, N. Personal syntesis. 2008. UK  

Popovic, N. Presentation for Latvia. Experimental programms in UK. 2010.  

Papildliteratūra 

Boniwell, I. (2006). Positive Psychology in a Nutshell. London: PWBC  

Carr, A. (2004). Positive Psychology, Brunner-Routledge, Hove and New York  

Linley, P.A. & Joseph, S. (2004). Positive Psychology in Practice, John Wiley & Sons: 

New Jersey.  

Snyder, C.R. & Lopez, S.J. (Eds.) (2002). Handbook of Positive Psychology, Oxford 

University Press: New York  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums MEISTARKLASE IV "JOGAS DEJAS STRESA PROFILAKSEI" 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Bakalaura psiholoģijā standarta minimums 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Izprast veselības psiholoģijas piedāvātās idejas par 

speciālu vingrinājumu (tai skaitā jogas) saistību ar 

labizjūtas izmaiņām ķermeņa bioķīmiskajos procesos, 

psihiskajos stāvokļos un procesos, īpašī distresa 

stāvokļos. 

Kursa uzdevumi: 

1. Iepazīties ar APAs datu bāzē esošajiem un citiem 

pētījumiem par veselības psiholoģiju (Yogas un citu 

fizisku vingrinājumu saistību ar labizjūtu). 

2. Iepazīties ar M.Štuka pētījumiem par Jogas ietekmi 

uz cilvēka stresa līmeņiem cilvēka autoregulācijā un 

pašorganizācijā. 

3. Iepazīties ar mūsdienu psiholoģijas pētījumiem par 

stresa samazināšanas iespējām. 

4. Sagatavot pārspriedumu par Jogas un citu fizisku 

veselības vingrinājumu saistību ar psihofizioloģiskajām 

izmaiņām. 

5. Analizēt pieredzes grupā iegūto. 

Rezultāti Zināšanas: 

Izpratne par veselības psiholoģijas pētījumiem, kas 

skar piedāvātās idejas par speciālu vingrinājumu (tai 

skaitā jogas) saistību ar labizjūtas izmaiņām ķermeņa 

bioķīmiskajos procesos, psihiskajos stāvokļos un 
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procesos, īpašī distresa stāvokļos. 

Prasme: 

Prasmes analizēt jaunāko veselības psiholoģijas 

pētījumu un savas pieredzes rezultātus par Jogas un 

citu fizisku vingrinājumu ietekmi uz labizjūtu un 

ķermeņa procesiem. 

Attieksme: 

Pozitīva attieksme pret jaunāko pētījumu veselības 

psiholoģijā apkopošanu un izpratni. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Prof. Markuss Štuks 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 10 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 6 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Introduction in new paradigms and educational health 

2. Basics of autoregulation and selforganisation 

4. Practical and theoretical basics of training with elements of YOGA (EMYK, 

STRAIMY) 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 4 2   24 30 

2. temats 4  2  40 46 

4. temats 2  2   4 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Field, Tiffany, (2009). Complementary and alternative therapies research, (pp. 61-71). 

Washington, DC, US: American Psychological Association, vii, 235 pp. doi: 

10.1037/11859-006  



 85 

Phoenix Rising Yoga Therapy. Beyond talk therapy: Using movement and expressive 

techniques in clinical practice. Lee, Michael (Wiener, Daniel J. (Ed), (1999). Beyond 

talk therapy: Using movement and expressive techniques in clinical practice, (pp. 205-

221). Washington, DC, US: American Psychological Association, xix, 309 pp. doi: 

10.1037/10326-010  

Sarang, Patil; Telles, Shirley. Effects of two yoga based relaxation techniques on heart 

rate variability (HRV). International Journal of Stress Management, Vol 13(4), Nov 

2006, 460-475.  

Spoerl, Howard Davis. Review of Yoga: A Scientific Evaluation. The Journal of 

Abnormal and Social Psychology, Vol 33(2), Apr 1938, 286-287. doi: 

10.1037/h0049810  

Stueck, M. (2009). Stressreduction with elements of Yoga for teachers (STRAIMY). 

English  

Svence, G.; Kazaka, Tija (2009). Stress Reduction Programme STRAIMY and 

Biofeedback Measurement System Adaptation in Riga Teacher Training and 

EducationalManagent academy   Signum Temporis. Volume 2, Number 1, p. 114-123  

Papildliteratūra 

David J. Madden, James A. Blumenthal, Philip A. Allen, Charles F. Emery (1999). 

Psychology of Ageing.  Improving Aerobic Capacity in Healthy Older Adults Does Not 

Necessarily Lead to Improved Cognitive Performance  

Stueck, M. (2009). Relaxationtraining with elements of Yoga (EMYK). English  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums MEISTARKLASE V "STRESA VADĪBAS METODES UN 

IZPĒTE" 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sociālo zinātņu un 

humanitāro zinātņu izpētes metodoloģijā, vispārīgajā 

psiholoģijā. 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Stresa menedţmenta kursa mērķis ir apzināt stresa 

veidus, to rašanās cēloņus un apgūt nepieciešamās 

iemaņas stresa pārvarēšanā un jaunas metodes  stresa 

vadīšanā. 

Kursā tiek aplūkotas zinātniskās atziņas un pētījumi 

stresa psiholoģijā par individuālā stresa rašanos, stresa 

veidiem un norisi, vispārīgo stresa adaptācijas 

sindromu. Kurss sakārtots noteiktā, adaptētā 

sistemātiskā veidā, piedāvājot stresa vadīšanas iemaņas 

noteiktajās trijās stresa vadīšanas fāzēs. Pirmajā fāzē 

(līmenī) sniegtas sākotnējās restoratīvās iemaņas 

īstermiņa stresa vadīšanā. Otrajā un trešajā fāzē 

sniegtas iemaņas ilgtermiņa stresa pārvarēšanā un jaunu 
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paradumu veidošanā savā dzīves stilā. Sevišķa 

uzmanība pievērsta profesionālajam stresam un 

pārdzīvojumu pieredzes izpratnei. Stresa vadīšanas 

iemaņas nosaka speciālu vingrinājumu apzināšanos, kas 

relaksētu (atbrīvotu) kreisās smadzeņu puslodes 

aktivitāti, atraisītu personības iekšējos psihiskos 

resursus stresa pārvarēšanā, kā arī asertivitātes un 

kupēšanas mehānismu attīstībā. 

 

Kursa uzdevumi: 

1) noteikt stresa simptomus, jomas, veidus, līmeņus  

pēc psiholoģiskām metodikām. 

2)Iegūt priekšstatu par profesionāļo stresu ,tā norisi, 

riskiem un iespēju to vadīt. 

3) Apgūt SSVM-stresa menedţmenta trīs fāzes un 

iemaņas īstermiņa stresa pārvarēšanā. 

4)Apgūt teoriju un diagnostiku par PTSD norisi ,tā 

novērtējumu un paņēmienus savu pozitīvu resursu 

izmantošanai dzīves grūtību pārvarēšanā. 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas: 

- zinās  emociju afektīvi-kognitīvo struktūru; 

- zinās analizēt emocionālos stāvokļus; 

- zinās analizēt un izmantot Stresa menedţmentu; 

- zinās analizēt traumatisko pieredzi; 

- pratīs sniegt faktu interpretāciju stresa novērtējumam. 

 

 

Prasme: 

Prasme: 

- pratīs  novērtēt personības normalitātes  kritērijus, 

- pratīs izmantot emocionālo stāvokļu novērtējumus 

(kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes) pētījumos; 

- pratīs vadīt  īstermiņa stresu un apzināsies ilgtermiņa 

stresa sekas veselībā; 

- pratīs analizēt emocionālos stāvokļus , 

 

Attieksme: 

Attieksme: 

- veidosies atbildīga  attieksmi pret savu veselību; 

- paaugstināsies stresa noturība; 

- tiks veicināta pozitīva attieksme pret savas un citu  

cilvēku  pārdzīvojumu pieredzi; 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) profesore,Dr.habil.psych.,Dr.oec.Māra Vidnere 
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Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks, prof. Dr.oec., 

Dr.habil.psych. Māra Vidnere 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 2 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 14 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Stresa iemesli, izpausmes un sekas. Nepietiekošs stresa līmenis, labvēlīgais stress, 

distress jeb kaitīgais stresa līmenis. Stresa līmeņa kontrole. 

2. Stresa sintoniskais modelis-(SSVM) Sintonikas koncepcija. Stresa diagnostika. 

Stresa pārvarēšanas fāzes. 

3. Stresa regulēšana. Pirmās palīdzības iemaņu apguve. 

4. Restoratīvās iemaņas. Problēmu risināšana. Iztēle, kas veicina attīstību. 

5. Darba vide, kas rada stresu:  Pārdzīvojumu pieredzes analīze.   Sociālo problēmu 

tīkls un tā vadīšanas iemaņas. 

6. Fiziskie vingrinājumi un veselīgsdzīves veids Laika menedţments. CHI-GONG 

vingrinājumi. Augstāko vērtību meklējumi. Heteromānija, autonomija, 

homonomija. 

7. Meditācijas veidi. Spēku atgūšana. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats   2  8 10 

2. temats   2  8 10 

3. temats   4  10 14 

4. temats   2  8 10 

5. temats   2  10 12 

6. temats   2  10 12 

7. temats 2    10 12 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Mc Guigan. (1999). Encyclopedia of Stress .NewYork: Allin andBacon.  

Vidnere M., Nucho A.O. (2000). Iztēles psiholoģija.  Rīga: AGB.  

Jerrold S.Greenberg. (2002). Comprehensive Stress Management. NewYork: Mc Graw 

Hill.  

Vidnere M. (1999). Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. Rīga: RAKA.  
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Vidnere M., Nucho A.O. (2004). Stress: tā pārvarēšana un profilakse. Rīga: Biznesa 

partneri  

Papildliteratūra 

Jerrold S.Greenberg. (2002). Comprehensive Stress Management. NewYork: Mc Graw 

Hill.  Mc Guigan. (1999). Encyclopedia of Stress .NewYork: Allin andBacon.  Seaward 

BL. Managing Stress. 6th ed. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers; 2009:445.  

Bernstein DA. Essentials of Psychology. 4th ed. Boston, Mass.: Houghton Mifflin Co.; 

2008:395.  Dimsdale JE, et al. Stress and psychiatry. In: Sadock BJ, et al. Kaplan & 

Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott 

William  

Vidnere M., Nucho A.O. (2001).  Garīgās veselības veicināšana. Rīga: RAKA.  Ieskats 

holistiskajās terapijās. (2003).  Rīga: Mācību apgāds.  Vidnere M. (1999). Pārdzīvojumu 

pieredzes psiholoģija. Rīga: RAKA.  Vidnere M., Nucho A.O. (2000). Iztēles 

psiholoģija.  Rīga: AGB.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

http://www.womenshealth.gov/faq/ http://www.stress-your-health.pdf  

http://stress.about.com/ http://integrationtraining.co.uk   Stress tip sheet. American 

Psychological Association. http://www.apa.org/helpcenter/stress-tips.aspx.  The Journal 

of the Canadian Medical Association  Journal of Psychosomatic Research The Journal of 

Positive Psychology  by Routledge – skat. APA datubāzē  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums MEISTARKLASE VI "MĀKSLA UN VESELĪBA" 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sociālo zinātņu un 

humanitāro zinātņu izpētes metodoloģijā, vispārīgajā 

psiholoģijā. 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Vispārīgā psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Kursa mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par 

mākslas terapiju nozīmi personības veselības 

saglabāšanā un personības pašatklāsmē, kā arī apgūt 

mākslas terapijā izmantojamu metoţu kompleksu 

zināšanu kopu, kas vērstas uz personības izziņas un 

mentālās veselības nostiprināšanas procesu.Īpašās 

jomas pārskata veselības psiholoģiju: fiziskās 

aktivitātes, neveselīgus paradumus (smēķēšanu) , 

veselības Lokus kontroli,izmantojot mākslas terapijas 

veidus 

Kursa uzdevumi: 

Kursa uzdevumi: 1) apgūt studiju kursa saturu; 

2) izprast integratīvo un holistisko pieeju personības 

attīstības veicināšanā; 

3) apgūt relaksācijas metodes 
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3) izmantot iztēles terapijas metodes  problēmu 

risināšanā; 

4) apzināt personības garīgās veselības attīstības 

veicinošos faktorus un metodes; 

5)Izmantot projektīvās metodes simbolu izpratnes 

padziļināšanā; 

6)  mācēt atlasīt un konspektēt vajadzīgo literatūru; 

7) uzrakstīt mācību referātu, sagatavoties un diskutēt 

par darba tēmām. 

 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas: 

– mācēs apzināt un izmantot holistiskās metodes 

personības labizjūtas un dzīves izturības veicināšanā; 

-       pratīs izmantot kādu no mākslas terapijas 

tehnikām veselības veicināšanā; 

– pratīs  izzināt personības „Es koncepcijas” šķautnes, 

izmantojot kvantitatīvās ,projektīvās un 

eksperimentālās metodes; 

– pratīs sagatavot un demonstrēt  kādu programmu 

noteiktai mērķa grupai, kas vērsts uz personības  

potenciāla atraisītību vai dzīves izturību. 

-      mācēs prezentēt savu patstāvīgo darbu 

 

Prasme: 

Prasme: 

– pratīs izmantot zinātnisko literatūru, 

– pratīs izmantot projektīvās un eksperimentālās 

tehnikasEs -koncepcijas psiholoģiskai izziņai; 

– pratīs sniegt konkrētus piemērus no pieredzes; 

– pratīs novērtēt mākslas terapijas nozīmi veselības 

veicināšanā ; 

– pratīs sniegt zinātniski pamatotu prezentāciju, 

– pratīs sagatavot sev nozīmīgu personības brieduma 

veicinošu programmu kādai noteikta vecuma grupai 

 

Attieksme: 

Attieksme: veidos pozitīvu, ieinteresētu attieksmi par 

personības brieduma un  veselības  attīstības nozīmi  

dzīves izturības veicināšanā. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti (50%), piedalīšanās semināros 

(50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) profesore,Dr.habil.psych.,Dr.oec.Māra Vidnere 

Studiju kursa docētājs(i) doc. Mag.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone (uzņ.līg.), 

prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere 
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Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 4 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 12 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. 1.Māksla un personības pašizpausme personības mentālās veselības  

veicināšanai.Mākslas terapijas virzieni ,to attīstība.Personības holistiskais 

modelis,K.Vilbera teorija)Personības labizjūtas holistiskais modelis.(J.Meiers 

teorija) 

2. Personības apziņas līmeņi.(Ţ.Gebsers).Mākslas terapijas psihokibernētiskais 

modelis.(A.Nucho)Personības veselība un veselības lokus.kontrole. 

3. Personības„Es-koncepcijas šķautnes;percepcijas diagnostiskās 

iespējas.Personības dzīves līnija(A.Kroniha teorija); dzīves notikumu un vērtību 

disfunkcija.Dzīves izturība un dzīves grūtības.. 

4. Iztēle .Iztēles sastāvdaļas.Iztēles vingrinājumi.Simbolu nozīme personības 

briedumam un garīgai attīstībai.Simboli smilšu terapijā. 

5. Hipnosistēmiskā pieeja pārdzīvojumu pieredzes analīzē.(Gessmana metode). 

Psiholoģiskie aizsardzības mehānismi un resursi ,izmantojot projektīvās metodes. 

6. Brīvā plūduma tehnika mākslas terapijā kā problēmu risināšanas veids. 

7. Haika , foto -terapija un simbols personības problēmu risināšanā.Mākslas terapiju 

daţādo veidu iespējas . 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

2. temats 2    8 10 

3. temats 2   2  4 

4. temats   2  10 12 

5. temats   2  16 18 

6. temats  2 2  16 20 

7. temats   2  14 16 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Vidnere M., Nucho A.Stress,tā pārvarēšana un profilakse.Rīga,Bizness un 

partneri,2004.290lpp.  

Vidnere M.,Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. Rīga: RAKA, 2005. 145 lpp.  

Nucho A. Vidnere M., Iztēles psiholoģija. Rīga: AGB, 2000, 160 lpp.  

Vidnere M., Nucho A. Intervēšanas prasmes.  Rīga: RAKA, 2003. 105 lpp.  
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Vidnere M.,Nucho A. Garīgā inteliģence:tās meklējumi un attīstība. 

2011,”RaKa”,200lpp  

Papildliteratūra 

Kim, Jaegwon (2005). Physicalism, or Something Near Enough. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press.  Seager, William (1999). Theories of Consciousness: An 

Introduction and Assessment. London: Routledge.  Shapiro, Lawrence A. (2004). The 

Mind Incarnate. Cambridge, Mass.: MIT Press.  

Seager, William (1999). Theories of Consciousness: An Introduction and Assessment. 

London: Routledge.  

Blackwell. Zelazo, Philip David, Morris Moscovitch, and Evan Thompson (eds.) (2007). 

Cambridge Handbook of Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.  

Edelman, Gerald M. (2004). Wider Than the Sky: The Phenomenal Gift of 

Consciousness. New Haven: Yale University Press.  

Shapiro, Lawrence A. (2004). The Mind Incarnate. Cambridge, Mass.: MIT Press.  

Velmans, Max, and Susan Schneider (eds.) (2007). Blackwell Companion to 

Consciousness. Malden, Mass.: Blackwell.  

Zelazo, Philip David, Morris Moscovitch, and Evan Thompson (eds.) (2007). 

Cambridge Handbook of Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

APA GOLD ,EBSCKO datu bāzes,  www.socpsychology.lv  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums PERSONĪBAS RESURSU TEORIJAS 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas Pozitīvās psiholoģijas jēdzieni, vēsture 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Personības psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Izprast veselības aspektus, lai mainītu izprastnes 

fokusu no trauksmes, depresijas, negatīvām emocijām, 

pārinodarījuma, disharmonijas uz konceptu, ka ir 

iespējams izveidot pašmotivēu savas dzīves vadību ar 

pozitīvu izmaiņu mērķi, kā arī atrast dzīvesspēka jeb 

dzīvesnoturības resursus sevī, citos un apkārtējā vidē, 

strādājot ar veselīga dzīvesveida attīstību, prieka 

emociju atrašanu, savu stipro pušu apzināšanos un 

iespējamo attīstību, stresa pašvadību iekšējās saskaņas 

izveidošanai. 

Kursa uzdevumi: 

1. Analizēt teorijas par saistību starp ikdienas pozitīvo 

emociju bieţumu, ego-dzīvesspēku un vispārējo 

apmierinātību ar dzīvi, pozitīvās emocijas kā abu 

rādītāju rezultāts un to attīstības motivācija nākotnē. 

2. Noteikt, pārbaudīt teorētiskos pētījumus par 
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problēmu, vai pozitīvās emocijas vairo apmierinātību 

ar dzīvi saistībā ar prsonības dzīvesspēka attīstību. 

3. Izveidot teorētisku modeli par konceptiem 

''apmierinātība ar dzīvi'', resursu attīstības paņēmieni'', 

''pozitīvās emocijas''- jēdzieni, kas saistās ar kopējo 

dzīves novērtējumu. 

4. Analizēt teorijas, kas iesaka attīstīt personības 

iekšējos resursus  saistībā ar pozitīvajām emocijām, kas 

uztur iespēju veidot, uzturēt dzīvošanas spēku. 

5. Analizēt teorētisko modeli, kas vērtē dzīvesspēka 

konceptu daţāda vecuma pieaugušajiem indivīdiem. 

Rezultāti Zināšanas: 

Izpratne par personības resursus veidojošajiem 

konceptiem- dzīvessparu jeb dzīvesspēku, pozitīvas 

emocijas, apmierinātība ar dzīvi kopumā u.c. 

Prasme: 

Prasme analizēt teorijas mūsdienu pētījumu datu bāzēs, 

veidojot teorētiskos modeļus savam pētījumam. 

Attieksme: 

Pozitīva attieksme un ieinteresētība veikt patstāvīgus 

pētījumus un meklēt jaunus konceptus par dzīvsspēku, 

peronības resursiem. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) GUna Svence 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 24 

Lekciju kontaktstundu skaits 14 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 120 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Personības stipro pušu ideja (Clifton & Anderson, 2001) 

2. Stipro pušu vērtības (Peterson & Seligman, 2004) 

3. Stipro pušu raksturojums- mūsdienu pētījumi (Park, Peterson &Seligman, 2004). 

4. Stipro pušu pieejas organizāciju un darba psiholoģijā (Linley & Harrington 

(2005). 

5. Resiliences (dzīvespēka) 7 avoti (Karen Reivich, PhD and Andrew Shatté, PhD, 

authors of The Resilience Factor (2002) 
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6. No raizēm uz reakcijas veidu maiņu (Karen Reivich, PhD and Andrew Shatté, 

2002) 

7. Teorijas par pašmotivācijas spēku (Ryan & Deci, 2000). 

8. Autonomijas jēdziens pozitīvajā psiholoģijā (Ryff, 1999)- pašmotivēšnas viens no 

apsektiem. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2 2   12 16 

2. temats 4 2    6 

3. temats     12 12 

4. temats     24 24 

5. temats 4 2   20 26 

6. temats 2 2   20 24 

7. temats     8 8 

8. temats 2 2    4 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Andermane R. (2010). Resiliences jeb dzīvesspēka jēdziena adaptācija Latvijā. Maģistra 

darbs. RPIVA.  

Ann-Marie K. Hutchinson, Anita D. Stuart, Hester G. Pretorius (2010)Biological 

contributions to well-being:the relationships amongst temperament, character strengths 

and resilience. APA, www.apa.org.com  

Apsīte B. (2009). Ego resiliences aptauja organziācijas izpētē. Maģistra darbs. RPIVA.  

Michael A. Cohn; Barbara L. Fredrickson; Stephanie L. Brown; Joseph A. Mikels; Anne 

M. Conway (2009). Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction. 

APA (www.apa.org.com )  

Svence G.(2009). Pozitīvā psiholoģija. Zvaigzne ABC. Rīga.  

Papildliteratūra 

Boniwell, I. (2006). Positive Psychology in a Nutshell. London: PWBC.  

Linley, P.A. & Joseph, S. (2004). Positive Psychology in Practice, John Wiley & Sons: 

New Jersey.  

Snyder, C.R. & Lopez, S.J. (Eds.) (2002). Handbook of Positive Psychology, Oxford 

University Press: New York  

Hildon, Zoe; Montgomery, Scott M.; Blane, David; Wiggins, Richard D.; Netuveli, 

Gopalakrishnan (2010). Examining Resilience of Quality of Life in the Face of Health-

Related and Psychosocial Adversity at Older Ages: What Is "Right" about the Way We 

Age? EBSCO  

Manfred Diehl and Elizabeth L. Hay. (2010). Risk and Resilience Factors in Coping 

With Daily Stress in Adulthood:The Role of Age, Self-Concept Incoherence, and 

Personal Control. EBSKO.  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVĀ ATBALSTA METODES KONSULTĒŠANĀ, MARTE 
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MEO METODES 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 1 

Kredītpunkti ECTS 1,5 

Priekšzināšanas Psiholoģiskā konsultēšana, pozitīvā psiholoģija, jēdzieni 

un vēsture, personības psiholoģija 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Pedagoģiskā psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Rosināt studentu izpratni par pozitīvās psiholoģijas 

praksi mūsdienu psiholoģijā, pašiem pieredzēt “labo 

bilţu” spēku. 

Kursā tiek sniegta praktiska informācija par attīstību 

atbalstošas komunikācijas pamatelementiem, tiek 

demonstrētas mācību filmas ar atbalsstošas 

komunikācijas elementiem. Studenti mācīsies saredzēt 

savas komunikācijas prasmes un savus resursus, kā arī 

pārliecību par iegūto zināšanu pielietojamību savā 

personīgajā un profesionālajā dzīvē. 

 

Kursa uzdevumi: 

Pielietot Marte Meo paša (neprofesionālajos) kontaktos 

ar apkārtējiem saskarsmes partneriem, izmantojot 

pozitīvo iedrošinājumu. 

Rezultāti Zināšanas: 

- Zinās: Marte Meo pamatelementus, 

- Zinās, kur Marte Meo var pielietot, 

- Zinās Marte Meo pielietošanas robeţas 

 

Prasme: 

- Pratīs uzņemt komunikācijas video klipus 

- Pratīs pamanīt Marte Meo elementus pašu uzņemtā 

video 

 

Attieksme: 

ieraudzīt pozitīvās lietas, resursus 

Pārbaudes forma Ieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Dr.psych. Gatis Bušs 

Studiju kursa docētājs(i) doc. Dr.psych. Gatis Bušs 
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Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 8 

Lekciju kontaktstundu skaits 6 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 2 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 40 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Sekošana un pozitīvā vadīšana mātes/tēva komunikācijā ar savu bērnu 

2. Marte Meo metodes aizsākumi 

3. Ar kādiem attiecību traucējumiem strādā Marte Meo. Pozitīvā vadīšana. 

4. Bērna gatavība skolai. Darbs ar autisku bērnu. Darbs ar daţādām iedrošinājuma 

formām. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2    10 12 

2. temats     12 12 

3. temats 2    9 11 

4. temats 2  2  1 5 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Maria Aarts, Marte Meo Pamatgrāmata. 2011, 1.-3. Nodaļas www.martemeo.lv 

Papildliteratūra 

Hildegard Rausch, Mir fällt nix ein. 2009.  

Marte Meo Magazin www.martemeo.com 

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVĀ PSIHOLOĢIJĀ IZMANTOTO IZPĒTES METOŢU 

ANALĪZE 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas izpētes darba metodoloģijā 

sociālajās zinātnēs, un kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes 

metodēs 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 
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Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Sniegt studentiem priekšstatu par novērtējuma 

metodēm un psiholoģiskiem mērījuma instrumentiem, 

kas tiek izmantoti pozitīvās psiholoģijas 

pamatkonstruktu novērtēšanai un izzināšanai, kā arī 

sniegt vispārēju priekšstatu par psiholoģisko testu 

izstrādes un adaptācijas teorētiskiem pamatiem, par 

psiholoģisko mērījumu instrumentu ticamību un 

validitāti un par psiholoģisko testu lietošanas 

ierobeţojumiem. 

Kursa uzdevumi: 

Atkārtot pētījuma metodoloģijas un psihodiagnostikas 

pamatprincipus; 

Radīt priekšstatu par psiholoģiska novērtējuma 

pamatprincipiem pozitīvās psiholoģijas pieejas 

ietvaros; 

sniegt ieskatu psiholoģiskajos mērījuma instrumentos, 

ko var izmantot pozitīvās psiholoģijas pamatkonstruktu 

novērtēšanai. 

Rezultāti Zināšanas: 

Bāzes zināšanas psihometrijā un psiholoģiskās izpētes 

metodoloģijā 

Prasme: 

Prasme atlasīt un kritiski novērtēt daţādās izpētes 

metodes, ko var izmantot  pozitīvas psiholoģijas 

kontekstā, risinot konkrēto situāciju, vai plānojot 

pētniecisko  projektu; prasme pārbaudīt un interpretēt 

izmantojamo vai adaptējamo psiholoģiskā mērījuma 

instrumenta  ticamību un validitāti. 

Attieksme: 

Korektā attieksme pret psiholoģisko izpēti, kritiskā 

attieksme pret psiholoģiskiem mērījuma instrumentiem 

un savām spējām un kompetenci psiholodiagnostikas 

un psihometrijas jomā 

Pārbaudes forma Ieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Viktorija Perepjolkina 

Studiju kursa docētājs(i) lect. Mag.psych. Viktorija Perepjolkina 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 
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Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Datu ieguves metodes psiholoģijā un to pielietojums pozitīvās psiholoģijas 

kontekstā 

2. Psiholoģisko testu izstrāde un adaptācija 

3. Psiholoģisko testu validitāte un ticamība 

4. Psiholoģisks novērtējums pozitīvās psiholoģijas pieejā 

5. Psiholoģiskie mērījuma instrumenti pozitīvās psiholoģijas pamatkonstruktu 

novērtēšanai 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 4    6 10 

2. temats 2    10 12 

3. temats 2    8 10 

4. temats 6     6 

5. temats 2    40 42 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Positive psychological assessment: A handbook of models and measures. By Lopez, 

Shane J. (Ed.); Snyder, C.R. (Ed.). 2003. Washington: American Psychological 

Association  

Raščevska Malgoţata (2005) “Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un 

adaptācija”. Rīga: RAKA  

Papildliteratūra 

McQueen R. & Knussen Ch. (1999). Research Methods in Psychology. A practical 

Introduction. – London; Prentice Hall Europe.  

Oakland, T. (2000). International Guidelines to Assist in Adapting Tests. Baltijas 

Psiholoģijas ţurnāls. 1(1), pp. 68-75.  

Van de Vivjer, F., & Hambleton, R.K. (1996). Translating tests: Some practical 

guidelines. European Psychologists, 1 (2), 89-99.  

Анастази А., Урбина С. (2007). Психологическое тестирование. –Питер.  

Бурлачук Л.Ф. (2002). Психодиагностика. – СПб.: Питер.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

Health Constructs and Measurement – informācijas apkopojums par daţādiem mērījuma 

instrumentiem veselības psiholoģijas kontekstā. Pieejas veids:  

Palya, William L.  Research Methods. Lecture notes. [Elektroniskais resurss]. 

Jacksonville State University. – Tiešsaites pakalpojums. 

http://www.jsu.edu/depart/psychology/sebac/fac-sch/rm/toc.html 

Positive Psychology Center. Positive Psychology Questionnaires. 

http://www.ppc.sas.upenn.edu/ppquestionnaires.htm 
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Trochim, William M. Research Methods Knowledge Base. [Elektroniskais resurss]. 

Cornell University. – Tiešsaites pakalpojums. 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.htm 

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVĀ PSIHOLOĢIJAS INTERVENCES METODES 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Psiholoģijas bakalaura standarta minimuma priekšmeti, 

pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture. 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Personības psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Piedāvāt iespju apgūt teorētiski pētnieciski orientētu 

izpratni par pozitīvās psiholoģijas intervences 

metodēm 

Kursa uzdevumi: 

1. Apgūt izpratni par pozitīvās psiholoģijas intervences 

jēdzienu, izmantojot pozitīvās psiholoģijas tun citas 

personības humānistiskā virziena teorijas. 

2. Saistīt pozitīvās psiholoģijas intervences jēdzienu ar 

personības resursu teoriju, izmantojot atlēgvārdus- 

personības resurss, autonomija, pašcieņa, 

pašefektivitāte, pašmotivāciju, paškontroli, optimālās 

pieredzes konceptu ''flow'', laimes izjūtas un prieka 

jēdzienus u.c. 

3. Iepazīties ar mūsdienu psiholoģijas pētījumiem par 

intervences metodēm, ko veikuši psiholoģijas 

zinātnieki, kuri sevi attiecina pie pozitīvās psiholoģijas 

(Seligmans, Petersons, Decy, Ciksentmihali u.c.), - 

Atzinības izteikšana, Trīs labās lietas, Sava spēka 

identifikācija, Sava spēka pielietošana jaunā variācijā, 

Ideālā ES apzināšanās, Laipnības akti, Pozitīvās 

atmiņas, Rakstiskā intevence, Kustību vingrinājumi, 

Pozitīvais dialogs, Baudīšanas pieredzes apzināšanās, 

Piedošana u.c. 

4. Veikt savas un citu pieredzes analīzi fokuspētījumā. 

Rezultāti Zināšanas: 

Izprot daţādu pozitīvās psiholoģijas intervences 

metoţu pieietojumu mūsdienu psiholoģijas pētījumos. 

Izprot metoţu pielietojuma ierobeţojumus un saistību 

ar daţādiem citiem izpētes mainīgajiem lielumiem 

personības resursu attīstībā un izpētē. 

Prasme: 

Prot veikt teorētiski analītisku metaanalīzi par pozitīvās 

psiholoģijas intervences metoţu izantošanu mūsdienu 
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psiholoģijā. 

Attieksme: 

Pozitīva un zinātniski kritiska attieksme pret iespēju 

analizēt pozitīvās psiholoģijas intervences metodes 

mūsdienu psiholoģijas teorijā un praksē. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) prof. Dr.psych. Guna Svence 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.psych. Guna Svence 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 12 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 4 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Pozitīvās psiholoģijas intervences metodes jēdziens, vēsture. 

2. Saistība ar personības resursu teorijas jēdzieniem- dzīvesspējs jeb dzīvesnoturība, 

autonomiju, pašcieņu, pašefektivitāti, pašmotivāciju, paškontroli, optimālās 

pieredzes konceptu, laimes un prieka izjūtu u.c. 

3. Pašnoteikšanās jeb pašmotivācijas teorijas kā teorētiskais pamats pozitīvās 

intervences uzsākšanai. 

4. Optimālās pieredzes modelis- plūsmas pieredze jeb optimālās pieredzes akti 

(Csikszentmihalyi, 1975) 

5. Autentiskā laimes izjūta. 

6. Trīs laimes avoti. Apmierinātība ar dzīvi- pozitīvas emocijas, atbalsts un 

apstiprinājums u.c. Laba dzīve- adaptācija, iesaistīšanās,optimālā pieredze. 

Dzīves nozīmīgums. 

7. Intervences metodes- Atzinības izteikšana, Trīs labas lietas, Sava spēka 

identifikācija. Pētījumi. 

8. Pētījumi par intervences metodēm- Savu stipro pušu pielietojums jaunā veidā, 

Ideālā ES izveide, Brīvā laipnības izpausme. 

9. Pētījumi par citām intervences metodēm (savouring jeb baudīšanas process, 

pozitīvās atmiņas, kustību vingrinājumi, pateicības, svētības). 

10. Pozitīvās intervences pēc M.Seligmna 2005. gada pētījumiem. Placebo efekta 

kontrole. 
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Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2    6 8 

2. temats 2 2    4 

3. temats 2    12 14 

4. temats 2    12 14 

5. temats 2 2    4 

6. temats     12 12 

7. temats     4 4 

8. temats     6 6 

9. temats     12 12 

10. temats 2     2 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

“The Relationship Between Employment-Related Self-Efficacy and Quality of Life 

Following Traumatic Brain Injury”, Theodore Tsaousides , Adam Warshowsky, Teresa 

A. Ashman, Joshua B. Cantor, Lisa Spielman, Wayne A. Gordon, PhD, 2009 

http://psycnet.apa.org/journals/rep/54/3/299.html 

Austin, D.B. (2005) The effects of a strenghts development intervention programm upon 

the self – perceptions of student‟s academic abilities. Dissertation Abstracts 

International, 66 (05A), 1631-1772, (UMI No.AAT3175080). 

http://users.altec.org/~scherrer/strenghts/htm6/research.htm 

Brunwasser Steven M. University of Michigan; Jane E. Gillham Eric S. Kim University 

of Michigan Journal of Consulting and Clinical Psychology. A Meta-Analytic Review of 

the Penn Resiliency Program‟s Effect on Depressive Symptoms © 2009 American 

Psychological Association 2009  

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: 

Harper and Row. APA, PsyNet.  

Emmons, R.A., McCullough, E., Tsang, J. The Assessment of Gratitude. http://apa.com 

Emmons, R.A., McCullough, M.E. (2003) Counting Blessings Versus Burdens: An 

Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Dayly Life. 

Journal of Personality and Social Psychology, Vol.84, No.2, p.377-389. http://apa.com 

Hodges, T.D., Clifton, D.O. (2004) Strenghts – based development in practice. 

Handbook of positive psychology in practice p.237-251. 

http://users.altec.org/~scherrer/strenghts/htm6/research.htm 

Leipold Bernhard and Werner Greve Universit Hildesheim, Germany European 

Psychologist 2009; Vol. 14(1):40–50 Resilience A Conceptual Bridge Between Coping 

and Development  

Lyubomirsky Sonjas, Kennon M.Sheldon Pursuing Happiness(Rewiev of General 

Psychology, 2005, Vol.9, No.2, 111-131)  

Nereta,.I. (2009). Pozitīvās psiholoģijas intervences metodes. Maģistra darbs.RPIVA.  

Peterson, C., Ruch, W., Beermann, U., Park, N., Seligman, M.E.P. (2007) Strengths of 

Character, orientations, and life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, Vol.2, 

No.3, p. 149-156. http://apa.com 
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Svence G. Pozitīvā psiholoģija. Zvaigzne ABC. 2009.  

Tedeschi Richard G. Tedeschi and Ryan P. Kilmer University of North Carolina at 

Charlotte Professional Psychology 2005, Vol. 36, No. 3, 230–237 Assessing Strengths, 

Resilience, and Growth to Guide Clinical Interventions  

Terehova, R. (2009).Pozitīvās psiholoģijas intervences metoţu adaptācija. RPIVA.  

Papildliteratūra 

Lu, L, & Shih, J.B. (1997). Sources of Happiness: A Qualitative Approach. The Journal 

of Social Psychology, 137, 181-187.  

Veenhoven, R. (2003). Hedonism and Happiness. Journal of Happiness Studies, 4, 437-

457.  

1. Lee, D.Y., Park, S.H., Uhleman, M.R., & Patsula, P. (2000). What makes you happy?: 

A comparison of self-reported criteria of happiness between two cultures. Social 

Indicators Researh, 50, 351-362.  

Kabat-Zinn, ]., Wheeler, E., Light, T, Skillings, A., Scharf, M. ]., Cropley, T. G., et al. 

(1998). Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on 

rates of clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy 

(UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosomatic Medicine, 60, 625-632.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

Personības iekšējais spēks. 

http://woman.delfi.lv/relationships/personality/article.php?id=13895044 

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVĀ PSIHOLOĢIJAS JĒDZIENS, VĒSTURE 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas Psiholoģijas bakalaura standarta minimuma izpilde 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Iepazīties un izprast pozitīvās psiholoģijas jēdzienu, 

atslēgvārdus, izveides vēsturi un aktualitāti mūsdienu 

psiholoģijā. 

Kursa uzdevumi: 

1. Iepazīties ar psiholoģijas konceptu ''Well-being'' jeb 

labizjūtu. 

2. Izprast un apgūt teorētiskos modeļus par labizjūtas 

hedonisko un eidemonisko aspektu pēc E.Dīnera, 

M.Seligmana un K.Rifas pētījumiem. 

3. Izprast pozitīvās psiholoģijas galveno atslēgvārdu 

saturu mūsdienu psiholoģijas pētījumos (labizjūta, 

optimisms, prieka emocijas, laime, flow u.c) 

4. Izveidot patstāvīgu teorētisku pētījumu (metaanalīzi) 

par kādu no pozitīvās psiholoģijas atslēgvārdiem. 

5. Prast analizēt pozitīvās psiholoģijas aprakstīto 

fenomenu savstarpējo saistību un saistību ar citiem 



 102 

mainīgajiem lielumiem mūsdienu psiholoģijas 

pētījumos. 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas par galvenajiem pozitīvās psiholoģijas 

atslēgvārdiem un teorijām. 

Prasme: 

Pētnieciskās prasmes izveidot metaanalīzi un teorētisko 

modelēšanu. 

Attieksme: 

Pozitīva attieksme pret studijām un izvēlēto tēmu, 

ieinteresētība pētīt inovatīvus tematus. 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Dr.psych.profesore Guna Svece 

Studiju kursa docētājs(i) prof. Dr.psych. Guna Svence 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 24 

Lekciju kontaktstundu skaits 14 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 120 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Pozitīvās psiholoģijas aktualitāte mūsdienu psiholoģijā un sabiedrībā. 

2. M.Seligmana koncepts par pozitīvo psiholoģiju. 

3. Pozitīvās psiholoģijas teorētiskās nostādnes vēsturiskajā aspektā. 

4. Hedoniskais un eidemoniskais apspekts ( (Ryan & Deci, 2001). 

5. Subjektīvās apmierinātības ar dzīvi rādītāji (kreatīvitāte, mērķtiecība, aizraušanās, 

ticība, iesaistīšanās, optimisms u.c.) 

6. Daţādu mainīgo lielumu saistība ar labisjūtas vai apmierinātības ar dzīvi 

rādītājiem. 

7. Psiholoģiskie jeb eidemoniskie labizjūtas rādītāji pēc K.Rifas un citām teorijām. 

8. Flow jeb plūsmas (optimālās pieredzes) koncepts pēc M.Čiksentmihali teorijas. 

9. Laimes, cerības, pilnības izjūtas saitība ar labizjūtu. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 



 103 

1. temats 2 2   12 16 

2. temats 2    12 14 

3. temats 2    12 14 

4. temats 4 4    8 

5. temats     20 20 

6. temats     20 20 

7. temats 2 2    4 

8. temats 2 2    4 

9. temats     20 20 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Boniwell Ilona. Positive Psychology in a Nutshell. - London: PWBC, 2006. - 134 lpp. - 

ISBN 9548-387-8-5  

Snyder C.R., Lopez Shane J. Positive Psychology: the scientific and Practical 

Ezplorations of Human Streghts. - Thousand Oaks;London: Sage Publications, 2007. - 

598 lpp. - ISBN 0-7619-2633-7  

Svence G. Pozitīvā psiholoģija. Zvigzne ABC, 2009.  

Papildliteratūra 

1. Lee, D.Y., Park, S.H., Uhleman, M.R., & Patsula, P. (2000). What makes you happy?: 

A comparison of self-reported criteria of happiness between two cultures. Social 

Indicators Researh, 50, 351-362.  

Argyle, M (2001). The psychology of fappiness (2nd ed), New York, APA (PsycNet).  

Hills Napoleons. Pozitīvās domāšanas spēks. - Rīga: Jumava, 2008. - 318 lpp. - ISBN 

9984-38-626-3  

Lu, L, & Shih, J.B. (1997). Sources of Happiness: A Qualitative Approach. The Journal 

of Social Psychology, 137, 181-187.  

Rats Toms, O.Kliftons Donalds. Cik pilns ir jūsu spainītis?: Pozitīvas stratēģijas darbam 

un dzīvei. - Rīga: Trīs, 2007. - 136 lpp. - ISBN 9984-9722-3-2  

Veenhoven, R. (2003). Hedonism and Happiness. Journal of Happiness Studies, 4, 437-

457.  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVĀS DOMĀŠANAS ĢENĒTISKIE ASPEKTI UN SĀPES 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Kursa apgūšanai nepieciešamas pamatzināšanas par 

organisma  fizioloģiskajām un psiholoģiskajām funkcijām 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Apgūt  sāpju izcelsmes psiholoģiskos, fizioloģiskos un 

sociālos faktorus un izprast  pozitīvās domāšanas 

ietekmi uz sāpju modulāciju saistībā ar vidi un 
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iedzimtību. 

Kursa uzdevumi: 

1. Izprast sāpju izcelsme teorijas 

2. Izprast  pozitīvās domāšanas ietekmi uz sāpju 

modulāciju saistībā ar vidi un iedzimtību 

 

Rezultāti Zināšanas: 

Zināšanas par cilvēka organisma fizioloģisko, motoro 

un psihisko funkciju vienotību, zin sāpju klasifikāciju, 

sāpju izcelsmes psiholoģiskos, fizioloģiskos un 

sociālos faktorus. 

 

Prasme: 

Prot saskatīt  pozitīvās domāšanas ietekmi un sāpju 

modulāciju, prot analizēt un saskatīt mijsakarības starp 

ģenētiskajiem, vides, sociālajiem un psiholoģiskajiem 

aspektiem sāpju ģenēzē, izprot pozitīvās psiholoģijas 

nozīmi sāpju terapijā. 

 

Attieksme: 

 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (50%) un 

eksāmena (rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) asoc.prof.,  Dr.biol. Daina Voita 

Studiju kursa docētājs(i) asoc.prof. Dr.biol. Daina Voita 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 14 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 2 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Sāpju izpētes vēsturiskie aspekti. Sāpju iedalījums un sāpju aspketi.Sāpju 

izpausmes veidi.Sāpju klasifikācija. Akūtas un hroniskas sāpes. Sāpju attīstības 

stadijas. Sāpju psihofizioloģiskie mehānismi. 

2. Sāpju ietekme uz psihi un uzvedību, to mijiedarbība. Hronisku un akūtu sāpju  

saistība ar psiholoģiskajiem procesiem. Hronisku sāpju priekšnosacījumi. Sāpju 

slieksnis un sāpju tolerance. Sāpju uztvere. Vecuma un dzimuma ietekme uz 

sāpju modulāciju un uztveri. Sāpju neiroanatomija. Neiromediatori, hormoni un 

sāpju izpausmes. Psihofizioloģiskie faktori, kas ietekmē sāpju izpausmes. Cilvēka 

personības nozīme sāpju uztverē. 
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3. Centrālās nervu sistēmas un augstāko neirālo mehāmismu nozīmi sāpju 

izpausmēs un sāpju rehabilitācijā. Sāpju realizācijas teorijas. Vārtu kontroles 

teorija ( Gate control theory). Centrālās ietekmes teorija (Central Biasing 

Theory). Endogēno opiātu teorija (Endogenous Opiates Theory). Interpersonālā 

teorija. Sāpju psihiskā reprezentācija. Emocijas un sāpes. Depresija un sāpes. 

Sāpju ietekme uz kognitīvo funkciju. 

4. Organisma iedzimtības mehānismi, tos  ietekmējošie faktori pozitīvās domāšanas 

aspektā un ģenētiskās testēšanas metodes. 

5. Psiholoģiskie sāpju kontroles mehānismi. Sāpju modulācijas iespējamie 

mehānismi.  Relaksācija. Meditācija.Pašregulācija. Hipnoze. Akupunktūra. 

Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2    14 16 

2. temats 2 2   19 23 

3. temats 4    12 16 

4. temats 2    7 9 

5. temats 4    12 16 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

G. Jankovskis, I. Beldava, B. Līviņa, K. Strēlis, A. Čuriškis. „Ķermenis kustībā un 

veselībā” LU akadēmiskais apgāds-R., 2009.  

J. Raipulis. „Ģenētikas pamati, R – 2002.  

Krauksts Viesturs. „Ģenētika sportā „/ V.Krauksts. - Rīga : Drukātava, 2007.  

L. Aberberga- Augškalne „Fizioloģija rehabitologiem un veselības sporta speciālistiem”, 

Medicīnas apgāds, 2008.  

Papildliteratūra 

Borns L.E., Ruso N.F. Psiholoģija. I; II daļas, RAKA, 2000-2001.  

Corr.P.J. Understanding Biological Psychology. Blackwell Publishing, 2006  

D. C. Turk, R.J. Gatchel Psychological Approaches to pain Management, Guilford press, 

NY, London, 2002  

Davies A. Blakeley A., Kidd C. Human Physiology. Churchill Livingstone, Toronto, 

2001  

E.P. Sarafino Health Psychology. Biopsychosocial Interactions, Willey&sons, 2008  

Guyton A.C. Textbook of Medical Physiology. 6th ed. Philadelphia. Sounders comp. 

2010,  

MacDonald. Your Brain. The Missing manual,  Pogue Press, 2008.  

Wickens A. Introduction to Biopsychology, Pearson prentice Hall, 2009  

Windows on the Brain. Ed by Zappulla. Ann NY academy of Sciences Vol 620, 2007  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

Datu bāzes: Medline, APA GOLD; www.biopsychology.com  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVĀS DOMĀŠANAS NEIROPSIHOLOĢISKIE ASPEKTI 
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Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6,0 

Priekšzināšanas Psihes attīstības bioloģiskie pamati 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Apgūt neiroloģiskos un neirohumorālos pamatus 

cilvēka psihes un augstākās nervu darbības izpratnei. 

Kursa uzdevumi: 

1. Sniegt zināšanas par cilvēka organismu kā vienotu 

funkcionālu sistēmu un to regulējošiem mehānismiem. 

2. Izprast ar ķermeņa un psihes mijiedarbības 

uzlabošanas pozitīvos resursus un iespējas, 

pamatojoties uz organisma regulējošo mehānismu 

mijsakarību izpratni. 

 

Rezultāti Zināšanas: 

Maģistranti zina neiroloģiskos un neirohumorālos 

pamatus par cilvēka psihi un augstāko nervu darbību. 

Maģistranti prot saskatīt un izvērtēt cilvēka organismu 

kā vienotu funkcionālu sistēmu un izprast to 

regulējošos mehānismus. 

Prasme: 

Maģistranti spēj izmantot iegūtās zināšanas par cilvēka 

oraganisma sistēmu pamatfunkcijām, to mijiedarbību 

un darbības īpatnībām daţādos organisma augšanas un 

attīstības periodos, īpaši pievēršot uzmanību 

visnozīmīgākajiem cilvēku smadzeņu uzbūves, 

darbības un attīstības aspektiem, un, pamatojoties uz 

jaunākajiem pētījumiem neiropsiholoģijā, akcentējot 

iespējamās novirzes inteliģences jeb spēju attīstībā un 

valodas attīstībā un iespējamās korekcijas pozitīvās 

psiholoģijas un veselības psiholoģijas aspektā. 

Attieksme: 

 

Pārbaudes forma Eksāmens 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Dr.biol. Daina Voita 

Studiju kursa docētājs(i) asoc.prof. Dr.biol. Daina Voita 



 107 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Pilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 64 

Lekciju kontaktstundu skaits 44 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 160 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Neiropsiholoģijas kā zinātnes attīstība – apakšnozaru un pakārtoto nozaru 

saistība. Neiropsiholoģijas saistība ar citām zinātņu nozarēm, izpētes vēsturiskie 

apsekti. Organisma augšanas un attīstības pamatprincipi, to ietekmējošie faktori 

un modulācijas iespējas. Nervu sistēmas darbības pamatprincipi. 

2. Perifērās nervu sistēmas darbības pamatprincipi. Veģetatīvās reakcijas. 

Autonomās nervu sistēmas disfunkcija un tās saistība ar organisma psihiskajām 

un fizioloģiskajām funkcijām. Autonomās nervus sistēmas disfunkcijas sekas un 

nefarmakoloģiskas korekcijas iespējas, izmantojot organisma ieksējos resursus. 

3. Galvas smadzeņu attīstība un nobriešanas īpatnības, bioloģiski un sociālie un 

psiholoģiskie  nosacījumi. Psihisko funkciju lokalizācija - teorijas un pētījumi. 

Galvas smadzeņu anatomiskā funkcionālā asimetrija.Centrālā nervu sistēma, 

pārskats par uzbūvi un funkcijām. Psihisko funkciju lokalizācijas teorijas. 

Mijsakarības starp galvas smadzeņu centriem.  Psihisko procesu atšķirības 

cilvēkiem ar daţādu pusloţu funcionālo asimetriju. 

4. Domāšana. Intelekts.  Atmiņas psihofizioloģiskie mehānismi.  Iespējamās 

kompensācijas iespējas. Neiroplasticitāte un tās izmantošana galvas smadzeņu 

funkciju pilnveidei saistībā ar pozitīvo domāšanu. 

5. Valoda un pozitīvā domāšana  Broka un Vernikes zonas. Runas traucējumu 

diagnostika un rehabilitācija pozitīvās domāšanas aspektā. 

6. Sajūtu uztveres lokalizācija. Smadzeņu garozas kustību, sajūtu un asociāciju zonu 

lokalizācija un mijiedarbība. Sajūtu klasifikācija, to nozīme psihisko procesu 

attīstībā. Iepsējamie mehānismi atsevišķu sajūtu izmantošanai cilvēka labsajūtas 

uzlabošanai. 

7. Vajadzību un motivāciju fizioloģiskais pamats. Emocijas. Emociju subjektīvā un 

objektīvā komponentes. Emociju izcelsmes jaunākās zinātniskās 

psihofizioloģiskās teorijas. Emocijas un apziņas mijsakarības un emociju 

regulācijas iespējas  veselības psiholoģijas aspektā. 

8. Organisma darbības  humorālās  regulācijas pamatprincipi.  Endokrīnie dziedzeri 

un hormoni. Informācijas pārvades īpatnības neirālajās sinapsēs. Nervu sistēmas 

humorālo mehānismu iepējamās nemedikamentozās korekcijas mehānismi 

saistībā ar sinapses darbības modulāciju. 

9. Kognitīvie procesi, kustības, darbība. Augstāko psihisko funkciju izvērtēšanas un 

rehabilitācijas pamatprincipi, saistībā ar pozitīvo domāšanu un organisma iekšējo 

resursu izmantošanu. 
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Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Pilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 4 2   8 14 

2. temats 4 2   10 16 

3. temats 8 2   10 20 

4. temats 6 2   10 18 

5. temats 2 2   16 20 

6. temats 2 2   8 12 

7. temats 6 2   8 16 

8. temats 8 2   16 26 

9. temats 4 4   10 18 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Aberberga- Augškalne L. (2008) Fizioloģija rehabilitologhiem un veselības sporta 

speciālistiem , Medicīnas apgāds LU  

Borns L.E., Ruso N.F. (2001)Psiholoģija. I; II daļas, RAKA  

E.P. Sarafino Health Psychology.(2008)  Biopsychosocial Interactions, Willey&sons  

G. Jankovskis, I. Beldava, B. Līviņa, K. Strēlis, A. Čuriškis.(2009) „Ķermenis kustībā 

un veselībā” LU akadēmiskais apgāds-R.  

Guyton A.C. (2010) Textbook of Medical Physiology. 6th ed. Philadelphia. Sounders 

comp.  

Marc Breedlove, Mark R. Rosenzweig, Neil V. Watson. (2008) Biological psychology: 

an introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience/S.– 5th ed.  Sinauer 

Associates, Inc. p. 622.  

Purve d. Brannon eE., Cabez R, Hyetell S, LaBar K, Platt M, Woldorff M (2008) 

Principles of Cognitive neuroscience , Sinauer Associates Inc. Publishers  

Wickens A. (2009) Introduction to Biopsychology, Pearson Prentice Hall  

Papildliteratūra 

Aldersons J. (2000). Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca, 

R.: Zvaigzne ABC.  

Apinis P. (2000). Cilvēks. R.: Medicīnas grāmatu apgāds.  

Corr P J (2006) Understanding Biological Psychology. Blackwell Publishing. p. 693.  

Dūka M. (2003) Psihes bioloģiskie pamati, Rīga, RAKA  

Garančs A. (2006) Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs, Rīga  

Madera S.S. (2001). Bioloģija, R.: Zvaigzne.  

Mathew MacDonald (2008)  Your Brain: The Missing Manual , O‟Reilly Media, Inc.  p. 

135.  

Nelson R.J. Behavioral Endocrinology (2005) Sinauer Associates Inc. Publishers  

Ogden J (2010) The psychology of Eating . from Healthy to Disorder Behavior Willey-

Blackwell  

Passingham R. (2008) What is special about the human brain? Oxford University press. 

p 269.  

Windows on the Brain. (1991). Ed by Zappulla. Ann NY academy of Sciences Vol 620; 

p 253.  
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Блум. Ф. Лейзерсон А. Хофстудтер Ф. (1988). Мозг, разум и поведение. Москва. 

Мыр.  

Гофруа Ж. (1992). Что такое психология, 1 и 2 часть. . Москва. Мыр.  

Лурия А.Р. (2003). Высшие корковые функции человека и их нарушения при 

локальных поражениях мозга. Москва.Акад.проект. 505 с.  

Нураев Т.В., Алейникова Т.В., Думбой В.Н., Фельдмфн Г.Л. (2000).  Физиология 

центральной нервной системы. Ростов на Дону.  

Хомская Е., Ефимова И., Будыка Е., Ениколопова Е. (1998). Нейропсихология 

индивидуальных различий. Российское педагогическое агенство.  

Шульговский В. (2000). Основы нейрофизиологии. Москва.Аспект.пресс. с 276.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

APAGOLD datu bāze Internetā. http://www.psycinfo.com 

gened.em.c.maricopa.edu http://gened.em.c.maricopa.edu/bio/bio/181 

www.aventispharmaindia.com http://www.aventispharmaindia.com 

www.biopsychology.com http://www.biopsychology.com 

www.kartleby.com http://www.kartleby.com 

www.neurology-info.net http://www.neurology-info.net 

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums POZITĪVO RESURSU IZPĒTE UN DARBS AR SEVI 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 6 

Kredītpunkti ECTS 9,0 

Priekšzināšanas Psihes bioloģiskie pamati 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

Psiholoģija 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

iepazīstināt studentus ar stresa pašregulācijas 

mehānismiem, īpaši akcentējot iespēju apzināti vadīt 

ķermeņa veģetatīvās reakcijas, kas ļauj mazināt stresa 

negatīvo ietekmi, ka arī sekmēt savu esošo un trūkstošo 

resursu apzināšanos un esošo resursu efektīvu 

izmantošanu izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Kursa uzdevumi: 

Iepazīstināt studentus ar bioloģiskās atgriezeniskās 

saites metodi; praktiskajās nodarbībās iemācīties 

strādāt ar Biofeedback 2000x-pert aparatūru un attīstīt 

pašregulācijas iemaņas; sniegt zināšanas par stresa un 

ikdienas grūtību pārvarēšanas stratēģijām un 

paņēmieniem; veicināt izpratni par saviem iekšējiem 

un ārējiem resursiem un to veicināšanas iespējām. 

Rezultāti Zināšanas: 

Priekšstats par bioloģiskās atgriezeniskās saites 

metodes izmantošanu stresa pašregulācijā; zināšanas 

par stresa pārvarēšanas stratēģijām, par daţādām 

domāšanas pieejām, par efektīvām mērķa sasniegšanas 
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stratēģijām, par dzīves mērķa izzināšanas paņēmieniem 

un par iespējām veicināt savus iekšējos resursus un 

palīdzēt sev uzturēt dzīves sparu un dzīvesprieku. 

Prasme: 

Prasme pēc psiholoģiskām un fizioloģiskām 

pazīmēmatpazīt sevī stresa simptomus; prasme strādāt 

ar Biofeedback 2000x-pert aparatūru un 

programmatūru; prasme vadīt savas psihofizioloģiskas 

reakcijas uz stresu, ikdienā pielietot iemaņas, kas tika 

apgūtas praktiskajās nodarbībās ar bioloģiskās 

atgriezeniskās saites metodes palīdzību; prasme 

izmantot vairākus mākslas terapijas un pozitīvas 

psiholoģijas paņēmienus savu resursu izzināšanai un 

vairošanai. 

Attieksme: 

Pozitīvā attieksme pret dzīves grūtībām un likteņa 

izaicinājumiem, spēja saskatīt tajos pašizaugsmes 

iespējas. 

Pārbaudes forma Ieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

piedalīšanos semināros (25%) un ieskaites 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Viktorija Perepjolkina 

Studiju kursa docētājs(i) lect. Mag.psych. Viktorija Perepjolkina, prof. 

Dr.habil.psych. Markuss Štuks 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 48 

Lekciju kontaktstundu skaits 6 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 42 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 192 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 240 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Bioloģiskās atgriezeniskās saites būtība un tās pamatprincipi 

2. Stresa menedţments 

3. Savu dzīves mērķu un sapņu izzināšana 

4. Mērķa tēla un tā sasniegšanas stratēģiju izzināšana 

5. Esošo un trūkstošo resursu izpēte 

6. Seši domāšanas veidi 
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Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2  10 6 62 80 

2. temats 2 2   78 82 

3. temats  2 8  18 28 

4. temats 2  4  4 10 

5. temats   2  22 24 

6. temats   2 6 8 16 

Literatūra 
Studiju pamatliteratūra 

Kazāka T., Svence G. (2008) Stresa pašvadības treniņa ietekme uz daţādu sieviešu 

grupu izjūtām un psihofizioloģiskajiem rādītājiem. RPIVA, 1-71.  

Stueck, M., Meyer, K., Rigotti, Th., Bauer, K. & Sack, U. (2003). Evaluation of a Yoga 

– based stress managament training for teachers: Effects on Immunoglobulin A secretion 

and subjective relaxation. Journal of Meditation and Meditation – Research, 2(1), S. 59 

– 68.  

Argyle, M. (1987). The psychology of happiness. Methuen  

Ong, A. D.,  Van Dulmen, M.H.M. (2007). Oxford handbook of methods in positive 

psychology. Oxford University Press.  

Schwartz, M. & Andrasik, F. (2003). Biofeedback : A Practitioner's Guide (3rd edition). 

New York: Guilford Press.  

Svence G. (2009). STRESS REDUCTION PROGRAMME STRAIMY AND 

BIOFEEDBACK MEASUREMENT SYSTEM ADAPTION IN RPIVA. Signum 

Temporis.  

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. (2003). Психодиагностика через 

рисунок в сказкотерапии. Речь: Санкт-Петербург, стр. 84-136.  

Papildliteratūra 

Stueck, M. (2008) Raufkommen ist leicht, wie komme ich wieder runter. Expedition 

zum Stressberg. Handbuch zum Stressreduktionstraiming mit Yogaelementen fuer 

Erwachsene STRAIMY®. Grāmatas piloteksemplārs.  

Stueck, M., Rigotti, Th. & Mohr, G. (2004) Untersuchung der Wirksamkeit eines 

Belastungsbewaeltigungstrainings fuer den Lehrerberuf. Psychologie in Erziehung und 

Unterricht, 51 (3), S. 236 – 245.  

Geiselharts, R.R. (2003). Stresa menedţments. Rokasgrāmata. Rīga: Balta Eko.  

Ozoliņa Nucho A, Vidnere, M. (1998). Stresa menedţments: pārvarēšana un profilakse. 

Rīga: Izdevniecība AGB  

Peterson, C.,  Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: a handbook 

and classification. American Psychological Association  

Šanti Gavaina.(1996). Radošā iztēle. Rīga: Preses nams.  

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. (2001). Практикум по креативной 

терапии. СПб.: Речь  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

"What is biofeedback?". Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback. 

2008-05-18. http://www.aapb.org/.  
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Biofeedback Therapy. http://www.biofeedbacktherapy.net/  

Positive Psychology center (2007). Readings and Videos on Positive Psychology. 

University of Pennsylvania. http://www.ppc.sas.upenn.edu/publications.htm  

The Journal of Positive Psychology  by Routledge - skat. APA datubāzē  

 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums VIDES ERGONOMIKA UN VESELĪBAS PSIHOLOĢIJA 

Studiju kursa veids Studiju kurss 

Atbildīgā struktūrvienība Informātikas un dabaszinību katedra 

Apstiprinājuma datums  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3,0 

Priekšzināšanas Arodveselības pamati 

Zinātņu nozare vai 

apakšnozare 

 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis: 

Gūt priekšstatu par darba un darba vides ergonomiku 

un psihosociālo apstākļu novērtēšanu, kā arī veselības 

riska faktoru  noteikšanu un to novēršanu. 

Kursa uzdevumi: 

1. Apgūt darba vides un tās riska faktoru jēdzienu un šo 

faktoru iespējamo ietekmi uz strādājošo. 

2. Iepazīt ergonomikas kā zinātnes par cilvēku darba 

procesā pamatnostādnes dzīves kvalitātes 

nodrošināšanai. 

3. Iepazīt personības un darba vides savstarpējās 

mijiedarbības likumsakarības. 

4. Apgūt stresa pārvaldības elementus. 

Rezultāti Zināšanas: 

- zina par cilvēka veselībai draudzīgas darba vides 

priekšnosacījumiem 

- zina, kādi ir darba vides personību destruktivējošie 

faktori, psihosomatisko saslimšanu cēloņi, stresorie 

faktori un izdegšanas sindroma izraisītāji 

- zina, kā pārvarēt, novērst vai samazināt riska faktoru 

ietekmi 

- zina un izprot likumdošanu, kas reglamentē cilvēkam 

draudzīgas darba vides veidošanu un uzturēšanu 

 

Prasme: 

- prot novērtēt darba vides apstākļus un identificēt riska 

faktorus, tajā skaitā psihosociālos, un zinās, kā tos 

pārvarēt 

- sapratīs, ka stresoru ietekmi, izdegšanas sindromu, 

psihosomatiskās novirzes var mazināt ar savas psihes 

spēku 

Attieksme: 

- veidos pozitīvu attieksmi pret savu darba vidi kā 

būtisku faktoru dzīves kvalitātes uzlabošanai 
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- veidos pozitīvu attieksmi pret savas psihes reālajām 

iespējām 

Pārbaudes forma Ieskaite 

Prasības studiju kursa 

apguvei 

Atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un ieskaites 

(rakstveidā/mutiski) rezultāts (50%) 

Studiju programma(s) Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma "Psiholoģija" 

Autors(i) Dr. biol. Jēkabs Raipulis, Dr. chem. Jānis Gedrovics 

Studiju kursa docētājs(i) asoc.prof. Dr.chem., Mag.paed. Jānis Gedrovics, 

asoc.prof. Dr.biol. Jēkabs Raipulis 

Studiju kursa akadēmisko stundu kopsavilkums 
Pilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 32 

Lekciju kontaktstundu skaits 24 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Nepilna laika klātienes studijās 

Kopējais auditoriju kontaktstundu skaits 16 

Lekciju kontaktstundu skaits 14 

Semināru, praktisko darbu, individuālo kontaktstundu skaits 2 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64 

Kopējais akadēmisko stundu skaits 80 

Studiju kursa temati 
Nr.p.k. Temata nosaukums 

1. Psihosociālā un psihoemocionālā darba vide 

2. Psihosociālie un psihoemocionālie riska faktoru darba vidē. 

3. Psihosociālo un psihoemocionālo riska faktoru ietekme uz cilvēku, darbu  un 

ģimeni. 

4. Darba vides ietekme uz personību 

5. Psihosociālās darba vides ietekme uz veselību. 

6. Psihosomātiskās saslimšanas. 

7. Veselības psiholoģija 

8. Psihosomatisko novirţu novēršanas iespējas un paņēmieni 

9. Ergonomikas jēdziens. Cilvēka faktors. Ergonomikas virzienu klasifikācija 

10. Darba vides ergonomiskie faktori un to ietekme uz cilvēku 

11. Darba jēdziens, darba tipi un veidi. Garīgais darbs 

12. Darba aizsardzība  - ergonomikas praktiskais pielietojums 

13. Riska faktori darba vietā un sadzīvē. Riska faktoru parametru noteikšana. 

14. Modernās tehnoloģijas un ergonomika 
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Studiju kursa satura tematiskais plānojums 
Pilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2    2 4 

2. temats 2    3 5 

3. temats 2     2 

4. temats 2    10 12 

5. temats 2    8 10 

6. temats 2     2 

7. temats 2 2    4 

8. temats     8 8 

9. temats 2     2 

10. temats 2    5 7 

11. temats  2   4 6 

12. temats 2     2 

13. temats 2  2   4 

14. temats 2 2   8 12 

Nepilna laika klātienes studijās 

Temats Lekcijas Semināri Praktiskie 
darbi 

Individuālās 
stundas 

Patstāvīgais 
darbs 

Kopā 

1. temats 2    4 6 

2. temats     6 6 

3. temats 2     2 

4. temats     10 10 

5. temats     12 12 

6. temats 2    5 7 

7. temats 2     2 

9. temats 2    5 7 

10. temats     6 6 

11. temats 2    4 6 

12. temats     6 6 

13. temats   2   2 

14. temats 2    6 8 
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